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TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap 
Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
 

Gita Desyana 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 

 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik 
perusahaan (rasio likuiditas, rasio leverage, rasio net profit margin dan ukuran perusahaan) 
terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (multiple regression analysis). 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel dalam penelirian ini 
sebanyak 55 perusahaan. Metode penarikan sampel adalah purposive sampling, sampel dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada tahun 2015-2017. Untuk melihat pengaruh antar variabel menggunakan metode regresi 
linier berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Likuiditas,  Leverage , dan 
Profitabilitas (Net Profit Margin) tidak berpengaruh terhadap indeks kelengkapan 
pengungkapan dalam laporan keuangan sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 
terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam laporan. 

 
 

Kata Kunci : Kelengkapan Pengungkapan, Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran 
Perusahaan 

 
Latar Belakang 

Berubahnya kondisi lingkungan ekonomi banyak berpengaruh pada dunia usaha. Untuk 
dapat lebih bersaing, perusahaan  dihadapkan  pada kondisi untuk dapat lebih transparan 
dalam mengungkapkan informasi perusahaannya, sehingga akan lebih membantu para 
pengambil keputusan dalam mengantisipasi kondisi yang semakin berubah. 

Profesi akuntansi sebagai penyedia informasi bisnis tidak dapat melepaskan diri dari 
perkembangan perekonomian ini. Semakin besar suatu usaha bisnis, semakin dirasakan 
perlunya informasi akuntansi, baik untuk pertanggung jawaban maupun untuk dasar 
pengambilan keputusan ekonomi. Dalam hubungannya dengan pengujian informasi 
keuangan untuk pihak luar, profesi akuntansi perlu mengatur cara-cara pengujian informasi 
keuangan suatu badan usaha dan memberi jasa audit untuk menentukan kewajaran laporan 
keuangan yang disusun oleh manajemen. 

Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, tujuan pelaporan 
adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor, calon investor, kreditur, 
calon kreditur dan para pemakai lainnya dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan 
keputusan lainnya secara rasional. Menurut Susanto dalam Subroto (2003) , informasi yang 
terkandung dalam laporan keuangan sangat penting sebagai dasar untuk mengalokasikan 
dana-dana investasi secara efisien dan produktif. Daarough dalam Subroto (2003) 
menunjukkan arti pentingnya informasi laporan keuangan dengan menyatakan bahwa, 
perusahaan-perusahaan memberikan laporan keuangan kepada berbagai stakeholder, dengan 
tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar berguna dalam 
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pengambilan keputusan investasi, monitoring, penghargaan kinerja dan pembuatan kontrak-
kontrak. Subroto (2003) menyatakan bahwa kualitas keputusan investasi dipengaruhi oleh 
kualitas pengungkapan perusahaan yang diberikan melalui laporan tahunan. Agar informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah 
interprestasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang 
cukup (adequate disclosure).  

Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu 
pengungkapan wajib (Mandatary Disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary 
Disclosure) (Na’im dan Fuad Rakhman, 2000 dalam Kartika Andi, 2009). Pengungkapan 
wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang 
berlaku (peraturan mengenai pengungkapan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM No. SE- 02/PM/2002). Sedangkan 
pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan 
informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan oleh 
parapemakai laporankeuangan tersebut. Menurut peraturan mengenai laporan keuangan yang 
ada di Indonesia hal semacam ini dimungkinkan. 

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban mempunyai fungsi sebagai alat kendali 
terhadap aktivitas suatu unit usaha. Tanggung jawab manajemen tidak hanya terbatas atas 
pengelolaan dana ke dalam perusahaan kepada investor dan kreditor, tetapi juga meliputi 
dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosialnya. 
Keterkaitan yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan alam dan sosialnya, serta  
manfaat sosial (social benefits) dan biaya sosial (social cost) yang ditimbulkannya 
merupakan sisi aspek sosial pertanggung jawaban manajemen. 

Penelitian ini ingin menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh karakteristik 
perusahaan (rasio likuiditas, rasio leverage, rasio net profit margin dan ukuran perusahaan) 
terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI. 

 
Literatur Review 

IAI (2009:2) mengatakan ”Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi 
keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus 
kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 
bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi 
keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”. 

Tujuan umum laporan keuangan menurut Standar Akuntasi Keuangan No. 1 paragraf 
12 disebutkan bahwa ”tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”. Laporan 
keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (stewardship), atau 
pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai 
yang ingin menilai apa yang telah dilakukan oleh manajemen agar mereka dapat membuat 
keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup misalnya keputusan untuk menahanatau 
menjual investasi mereka dalam perusahaan, keputusan mengganti manajemen dan keputusan 
pemberian kredit. 

Karakteristik atau kualitas informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 
memiliki kriteria utama bahwa informasi tersebut dapat dipakai sebagai patokan atau 
tuntunan perilaku yang diperlukan atau harus diambil dalam hubungannya dengan 
pengamanan atau dalam hubungannya dengan aktivitas yang dimonitor. Informasi yang 
dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan harus diungkapkan meskipun informasi 
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tersebut kecil jumlahnya.  
Pengungkapan dalam laporan keuangan menurut Stice (2000) dalam Sidharta dan 

Sherly Christianti (2007), pengungkapan dalam laporan keuangan adalah pelaporan rinci 
sebuah transaksi dalam catatan pada laporan keuangan. Evans (2002:334) mendefinisikan 
pengungkapan dalam laporan keuangan adalah ”Disclosure means supplying information in 
the financial statements including in the statements themselves, the notes to the statements 
and the supplementary disclosures associated with thestatements”. 

Imhoff dalam Almilia dan Ikka Retrinasari (2007) menyatakan kualitas sebagai atribut 
yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki 
makna ganda banyak penelitian yang menggunakan indeks of disclosure methodology 
menggunakan bahwa kualitas penggunakan dapat diukur dan digunakan untuk menilai 
manfaat potensial dari sisi laporan tahunan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Binsar dan Lusy Widiastuti (2004) bertujuan untuk 
menguji apakah terdapat pengaruh dari leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan 
saham oleh investor luar dan umur perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 
keuangan pada berbagai industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Disini 
rasio leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan saham oleh investor luar dan umur 
perusahaan sebagai variabel bebas dan kelengkapan laporan keuangan sebagai variabel 
terikat. Dengan menggunakan alat uji Analisis Regresi Berganda, penelitian ini menyatakan 
bahwa secara bersama-sama variabel leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan 
saham oleh investor luar dan umur perusahaan mampu mempengaruhikelengkapanlaporan 
keuangan pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan secara parsial hanya 
variabel leverage, variabel profitabilitas dan porsi kepemilikan saham publik yang 
mempengaruhi kelangkapan laporan keuangan pada industri manufaktur. 

Fitriani (2001) menunjukkan bahwa rasio likuiditas mempunyai hubungan positif 
dengan luas pengungkapan. Kondisi perusahaan yang sehat, yang antara lain ditunjukkan 
dengan tingkat likuiditas yang tinggi, berhubungan dengan pengungkapan yang lebih luas. 
Leverage merupakan perbandingan antara utang dengan aktiva. Perusahaan dengan leverage 
tinggi menanggung biaya pengawasan yang tinggi. Jika menyediakan informasi secara lebih 
komprehensif akan membutuhkan biaya lebih tinggi, maka perusahaan dengan leverage  yang 
lebih tinggi akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Na’im dan Fuad 
Rakhman (2000) membuktikan bahwa rasio leverage mempunyai hubungan positif dengan 
kelengkapan pengungkapan. Sebaliknya, Fitriani (2001) dalam penelitiannya menunjukkan 
bahwa rasio leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kelengkapan 
pengungkapan laporan keuangan. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba pada tingkat penjualan, asset, dan  modal. Net profit margin atau disebut 
rasio profitabilitas, rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para 
manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab mereka ingin menyakinkan 
investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. 

Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada 
perusahaan kecil. Size perusahaan yang dinyatakan denganmarket capitalized diharapkan 
berhubungan dengan luasnya tingkat pengungkapan. Perusahaan yang berukuran lebih besar 
cenderung memiliki public demand akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan 
perusahaan yang berukuran lebih kecil. Alasan lainnya adalah bahwa perusahaan besar 
mempunyai biaya produksi informasi yang lebih rendah yang berkaitan dengan 
pengungkapan mereka atau biaya competitive disadvantage yang lebih rendah pula. Fitriani 
(2001) menunjukkan bahwa variabel size mempunyai hubungan positif terhadap kelengkapan 
pengungkapan laporan keuangan. Variable ukuran perusahaan dapat diukur melalui ukuran 
asset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar Fitriani (2001). 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (multiple regression analysis). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel dalam penelirian ini 
sebanyak 55 perusahaan. Metode penarikan sampel adalah purposive sampling, sampel 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada tahun 2015-2017 yang memenuhi kriteria sebagai berikut ; 

a. Menerbitkan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan tahun 2015-2017 
secara berturut-turut. 

b. Memiliki laba positif.  
c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam website BEI yang dinyatakan 

dalam Rupiah (Rp) 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan 

independen.Pengukuran variabel independen dilakukan sebagai berikut : 
a. Rasio leverage. Penelitian ini menggunakan Debt To Equity Ratio (DER) 

perusahaan yang dijadikan sampel pada tahun 2006-2008 yang diukur dengan 
membagi total kewajiban dengan ekuitas pemegang saham (Hanafi, Mamduh dan 
Abdul Halim 2007:81) 

b. Rasio likuiditas. Penelitian ini menggunakan rasio lancar perusahaan yang 
dijadikan sampel tahun 2015-2017, yang diukur dengan rumus aktiva lancar dibagi 
hutang lancar (Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim, 2007:77). 

c. Net Profit Margin diukur berdasarkan rasio antara laba bersih terhadap tingkat 
penjualan (Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim, 2007:83). Net Profit Margin 
dihitung dari tahun 2015-2017 dengan membagi laba bersih dengan penjualan. 

d. Ukuran perusahaan. Variable ukuran perusahaan dapat  diukur melalui ukuran 
asset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar Fitriani (2001). Variable ukuran 
perusahaan diukur melalui logaritma dari total asset. Penggunaan total aktiva 
dalam penelitian ini, karena berdasarkan penelitian Fitriani (2001) total aktiva lebih 
menunjukkan ukuran perusahaan di banding kapitalisasi pasar. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kelengkapan pengungkapan laporan 
keuangan tahun 2015-2017. Variabel ini mengukur berapa banyak butir pengungkapan 
laporan keuangan yang material diungkap oleh perusahaan. Butir pengungkapan yang 
diukur meliputi pengungkapan wajib dan sukarela. Dalam melakukan perhitungan angka 
indeks, peneliti menggunakan instrument angka indeks maksimum. Angka indeks 
minimum adalah satu. Perusahaan yang memiliki nilai satu menunjukkan bahwa telah 
melakukan pengungkapan laporan keuangan secara penuh, dari jumlah butir 
pengungkapan yang terpenuhi dibagi jumlah semua butir pengungkapan yang mungkin 
dipenuhi. Untuk melihat pengaruh antar variabel dianalisis dengan menggnakan metode 
regresi linier berganda yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji asumsi.  
 
Hasil dan Pembahasan 

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2015-2017, 
sehingga diperoleh data sebanyak 55 perusahaan. Data diperoleh dari Indonesian Stock 
Exchange (IDX) tahun 2015-2017. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat 
dipaparkan deskripsi dari data yang diperoleh. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa Leverage perusahaan manufaktur pada tahun 2015-2017 
bergerak dari minimal 0,0025 hingga 4,0381 dengan rata-rata 0,72708 dan standar deviasi 
0,67700. Artinya leverage minimal perusahaan adalah  0,0025 dan maksimal 4,0381 dengan 
standar penyimpangan rata-rata 0,67700.Likuiditas perusahaan manufaktur pada tahun 2015-
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2017 bergerak dari minimal 0,37730 hingga 12,44130 dengan rata-rata 2,76188 dan standar 
deviasi 2,14916. Artinya likuiditas minimal perusahaan adalah 0,37% dan maksimal 12,44% 
dengan standar penyimpangan rata-rata 2,14916.Profitabilitas (NPM) perusahaan manufaktur 
pada tahun 2015-2017 bergerak dari minimal 0,00340 hingga 2,29720 dengan rata-rata 
0,12584 dan standar deviasi 0,30661. Artinya profitabilitas minimal perusahaan adalah 0,00% 
dan maksimal 2,29% dengan standar penyimpangan rata-rata 0,30661. 

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Leverage 55 .00250 4.03810 .7270800 .67700174 
Likuiditas 55 .37730 12.44130 2.7618818 2.14916558 
NPM 55 .00340 .32120 .0861055 .07138558 
Ukuran Perusahaan 55 2.18200 5.42630 3.4579182 .71429666 
Kelengkapan Pengungkapan 55 .55880 .75980 .6355545 .04957621 

Sumber : data diolah, 2018 
Ukuran perusahaan (size) pada tahun 2015-2017 bergerak dari minimal 2,1820 hingga 

5,4263 dengan rata-rata 3,4579 dan standar deviasi 0,7141. Artinya ukuran minimal 
perusahaan adalah 2,1820  dan maksimal 5,4263 dengan standar penyimpangan rata-rata 
0,7141. Kelengkapan pengungkapan pada tahun 2015-2017 bergerak dari minimal 0,5588 
hingga 0,7598 dengan rata-rata 0,6355 dan standar deviasi 0,0495. Artinya ukuran minimal 
perusahaan adalah 0,5588  dan maksimal 0,7598 dengan standar penyimpangan rata-rata 
0,0495.  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
ganda. Namun sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik untuk mendeteksi apakah terjadi 
penyimpangan pada model regresi. 

 
Uji Asumsi Klasik 

Model regresi dapat digunakan untuk estimasi dengan signifikan dan representatif jika 
model regresi tersebut tidak menyimpang dari asumsi klasik regresi berupa : normalitas, 
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah data dari 
masing-masing variabel memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah 
distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data dalam 
penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk menerima atau menolak hipotesis, 
jika nilai signifikansi > 0,05, maka data berdistribusi normal. Dari hasil perhitungan 
Kolmogorov-Smirnov seperti yang tampak pada tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai Asymp. 
Sigsebesar 0,069 yang berarti lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa 
seluruh data memiliki sebaran data yang normal 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .04423078 

Test Statistic .115 
Asymp. Sig. (2-tailed) .069c 

Sumber : data diolah, 2018 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terjadi kesamaan varians (homoskedastisitas) dari residual satu ke pengamatan yang lain. 
Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil perhitungan seperti 
yang tampak pada tabel 3 menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi 
dalam proses estimasi parameter model penduga, dimana tidak ada nilai thitung yang 
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signifikan atau sig > 0,05. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

 
Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

1 (Constant) .813 
Leverage .349 
Likuiditas .926 
NPM 1.000 
Ukuran Perusahaan .170 

Sumber : data diolah, 2018 
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi di antara 

variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Pengujian multikolinearitas dilakukan 
dengan melihat besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). 

 
Tabel 4. Uji Multikolinearitas 

 
 
 

         

Sumber: data diolah, 2018 
 

Dari hasil perhitungan multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel 
independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 (10%), artinya tidak ada korelasi antar 
variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa 
semua variabel bebas memiliki VIF kurang dari 10 (<10). Jadi dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan. 

Sementara uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di 
antara anggota dari serangkaian observasi yang terletak berderetan secara series dalam 
waktu (untuk data time series) atau korelasi antara tempat yang berdekatan (untuk data cross 
sectional). Untuk menguji adanya pengaruh autokorelasi dalam penelitian ini digunakan 
metode Durbin-Watson test. Sampel sebanyak 55 dan variabel yang menjelaskan sebanyak 5 
macam variabel.  

Tabel 5. Hasil Uji Autokolerasi 
Model R R Square Durbin-Watson 

1 .452a .204 2.084 
   Sumber: data diolah, 2018 

Tabel 5 menunjukkan nilai D-W pada tingkat kepercayaan 5% (α=0,05) adalah 
dL=1,4136 dan nilai dU= 1,7240, maka didapatkan nilai 4 – dL yaitu 4 – 1,4136 = 2,5864 dan 
4 – dUyaitu 4 – 1,7240 =2,276. Hasil perhitungan memperoleh nilai Durbin-Watson (D-W) = 
1,916. Hal ini berarti nilai D-W berada di daerah bebas autokorelasi, yaitu nilai du< D-W < 4-
dU yaitu 1,7240 < 2,084 < 2,276. 

Berikutnya untuk melihat pengaruh antara variabel maka dilakukan pengolahan data 
untuk membentuk persamaan regresi. Regresi adalah hubungan fungsional yang terjadi antara 

Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 (Constant)   
Leverage .772 1.296 
Likuiditas .661 1.513 
NPM .812 1.232 
Ukuran Perusahaan .899 1.112 
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satu variabel dependen dengan variabel independen, agar dapat diketahui nilai duga rata- rata 
variabel dependen atas pengaruh variabel independen tersebut. Dalam penelitian ini 
digunakan model regresi linier berganda. Variabel-variabel penelitian ini dapat dinyatakan 
dalam model sebagai berikut: 

Y  = a + b1.X1 + b2. X2 + b3. X3 + b4. X4 + e 
Ket : 
Y = Kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan 
X1 = Likuiditas 
X2 = Leverage 
X3 = Profitabilitas (NPM) 
X4 = Ukuran Perusahaan 
a = Konstanta 
b1…b4 = Koefisien regresi 
e = error  

Perhitungan analisis regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan komputer 
program SPSS versi 24. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Ganda 

Keterangan Koefisien thitung Signifikansi 
Konstan .525   
Likuiditas .031 .504 .616 
Leverage .008 .786 .436 
NPM .002 -.968 .338 
Ukuran Perusahaan -.094 3.365 .001 

F Statistik   0,006 
Sumber: data diolah, 2018 
 

Model persamaan regresi linier berganda dan hasil analisis yang diperoleh adalah : 
Y  = 0,525 + 0,031(X1) + 0,008(X2) + 0,002 (X3) - 0,094 (X4) +e 

 Persamaan tersebut menunjukkan bahwa indeks kelengkapan pengungkapan 
dipengaruhi oleh likuiditas, leverage, profitabilitas (NPM) dan ukuran perusahaan. 
Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa apabila likuiditas, 
leverage, profitabilitas (net profit margin) dan ukuran perusahaan konstan, maka 
kelengkapan laporan keuangan akan sebesar0,525. 

b. Nilai koefisien likuiditas bernilai positif sebesar 0,031 artinya jika likuiditas 
perusahaan meningkat, maka skor indeks pengungkapan laporan keuangan juga akan 
meningkat sebesar 0,031. 

c. Nilai koefisien leverage bernilai positif sebesar 0,008, artinya jika leverage 
perusahaan meningkat, maka skor indeks pengungkapan laporan keuangan juga akan 
meningkat sebesar 0,008. 

d. Nilai koefisien profitabilitas (net profit margin) bernilai positif sebesar 0,002, artinya 
jika profitabilitas perusahaan meningkat, maka skor indeks pengungkapan laporan 
keuangan juga akan meningkat sebesar 0,002. 

Nilai koefisien ukuran perusahaan bernilai negatif sebesar 0,094, artinya jika ukuran 
perusahaan meningkat, maka skor indeks pengungkapan laporan keuangan juga akan 
berkurang sebesar0,094.Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisis regresi berganda 
dengan programSPSS versi 24. Berikut ini adalah hasil hasil dari uji t. 
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Tabel 7. Hasil Uji t Statistik 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .525 .036  14.647 .000 

UKURAN .031 .009 .448 3.365 .001 
LEVERAGE .008 .011 .113 .786 .436 
LIKUIDITAS .002 .004 .078 .504 .616 
NPM -.094 .097 -.136 -.968 .338 

Sumber: data diolah, 2018 
Hasil uji t terhadap variabel ukuran perusahaan memperoleh nilai thitung sebesar 3,365 

dengan sig=0,001, sedangkan besarnya nilai ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,009. 
Dikarenakan thitung> ttabel yaitu3,365 > 2,009 dengan 0,001<0,05, maka Ha4 diterima. Artinya 
ukuran perusahaan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap indeks kelengkapan 
pengungkapan dalam laporan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif 
terhadap indeks pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan nilai thitung = 3,365 dengan 
sig=0,001, maka Ha4 diterima pada taraf signifikansi 5% (sig<0,05). Artinya semakin besar 
ukuran perusahaan, maka semakin besar indeks pengungkapan sukarela dalam laporan 
keuangan. Hal ini berarti perusahaan besar di pasar modal merupakan entitas yang banyak 
disorot oleh publik, sehingga harus mengungkapkan lebih banyak informasi sebagai bagian 
dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Semakin besar ukuran 
perusahaan maka akan semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya. 
Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir 
laporan keuangannya karena mereka memiliki lebih banyak informasi yang dapat 
diungkapkan. Perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang cukup untuk 
mengumpulkan dan menampilkan informasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 
penelitian sebelumnya oleh Amilia dan Ikka Retrinasari (2007) bahwa variabel likuiditas, 
leverage, net profit margin, ukuran dan status perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
kelengkapan laporankeuangan. 

Hasil uji t terhadap variabel leverage memperoleh nilai thitung sebesar 0,786 dengan 
sig=0,436, sedangkan besarnya nilai ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,009. 
Dikarenakan thitung< ttabel yaitu 0,786 < 2,009 dengan 0,436>0,05, maka Ha2 ditolak. Artinya 
leverage secara statistik tidak berpengaruh terhadap indeks kelengkapan pengungkapan 
dalam laporan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap indeks 
pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan nilai thitung sebesar 0,786 dengan 
sig=0,436, maka Ha2 ditolak pada taraf signifikansi 5% (sig>0,05). Perusahaan dengan rasio 
leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur 
jangka panjang. Semakin tinggi rasio leverage maka perusahaan akan menyediakan 
informasi secara lebih komprehensif. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya kemungkinan disebabkan karena data tentang leverage memiliki standar deviasi 
yang lebih tinggi dibanding meannya, hal itu menunjukkan bahwa varians data untuk rasio 
leverage itu tinggi. Sehingga hasilnya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Almilia dan Ikka 
Retrinasari (2007) bahwa variabel likuiditas, leverage, net profit margin, ukuran dan status 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap kelengkapan laporan keuangan. 

Hasil uji t terhadap variabel likuiditas memperoleh nilai thitung sebesar 0,504 dengan 
sig=0,616, sedangkan besarnya nilai ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,009. 
Dikarenakan thitung< ttabel yaitu 0,504< 2,009 dengan 0,616>0,05 maka Ha1ditolak. Artinya 
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leverage secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks kelengkapan 
pengungkapan dalam laporan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap indeks 
kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan dengan nilai thitung = 0,504 dan 
signifikansi = 0,616, maka Ha1 ditolak pada taraf signifikansi 5% (sig>0,05). Artinya tinggi 
rendahnya rasio likuiditas perusahaan tidak mempengaruhi manajemen dalam 
mengungkapkan informasi di laporan keuangan. Kemampuan perusahaan dalam mengelola 
asset perusahaan harus diungkapkan kepada publik secara penuh, baik perusahaan yang 
tingkat likuiditasnya rendah maupun tinggi. Semakin tinggi likuiditas perusahaan tidak 
semakin tinggi tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan. Konsisten dengan hasil 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Binsar dan Lusy Widiastuti (2004) dan Almilia 
dan Ikka Retrinasari (2007) yang membuktikan bahwa variabel likuiditas, leverage, net 
profit margin, ukuran dan status perusahaan tidak berpengaruh terhadap kelengkapan 
laporan keuangan. 

Hasil uji t terhadap variabel rasio net profit margin memperoleh nilai thitung sebesar -
0,968 dengan sig=0,338, sedangkan besarnya nilai ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 
2,009. Dikarenakan thitung< ttabel yaitu -0,968 < 2,009 dengan 0,338 > 0,05 maka Ha3ditolak . 
Artinya net profit margin secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks 
kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa net profit margin atau rasio profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap indeks pengungkapan laporan keuangan dengan nilai thitung = -0,968 
dengan sig= 0,338, maka Ha3 ditolak pada taraf signifikansi 5% (sig>0,05). Ketidak 
konsistenan penelitian ini kemungkinan disebabkan karena data net profit margin memiliki 
standar deviasi yang lebih tinggi dibanding meannya, hal itu menunjukkan bahwa varians 
data untuk net profit margin itu tinggi. Sehingga hasilnya tidak berpengaruh terhadap 
variabel terikat. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Almilia 
dan Ikka Retrinasari (2007) bahwa variabel likuiditas, leverage, net profit margin, ukuran 
dan status perusahaan tidak berpengaruh terhadap kelengkapan laporankeuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif 
terhadap indeks pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan nilai thitung = 3,365 dengan 
sig=0,001, maka Ha4 diterima pada taraf signifikansi 5% (sig<0,05). Artinya semakin besar 
ukuran perusahaan, maka semakin besar indeks pengungkapan sukarela dalam laporan 
keuangan. Hal ini berarti perusahaan besar di pasar modal merupakan entitas yang banyak 
disorot oleh publik, sehingga harus mengungkapkan lebih banyak informasi sebagai bagian 
dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Semakin besar ukuran 
perusahaan maka akan semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya. 
Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir 
laporan keuangannya karena mereka memiliki lebih banyak informasi yang dapat 
diungkapkan. Perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang cukup untuk 
mengumpulkan dan menampilkan informasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 
penelitian sebelumnya oleh Amilia dan Ikka Retrinasari (2007) bahwa variabel likuiditas, 
leverage, net profit margin, ukuran dan status perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
kelengkapan laporankeuangan. 

Secara  keseluruhan  hasil   uji  t   menunjukkan  bahwa ukuran   perusahaan 
berpengaruh terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan. 
Sedangkan leverage, likuiditas dan net profit margin tidak berpengaruh terhadap indeks 
kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan. Artinya ukuran perusahaan 
mempengaruhi manajemen dalam mengungkapkan dalam laporan keuangan. Hal ini 
dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan manajemen dalam mengelola perusahaan 
secara profesional, sehingga dapat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan 
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) 

investasi. Sedangkan leverage, likuiditas dan net profit margin  tidak mempengaruhi 
manajemen dalam mengungkapkan laporan keuangan perusahaan. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan 
membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada taraf signifikansi. Hasil pengujian nilai F dapat 
dilihat pada tabel 8 

Tabel 8. Uji Statistik F 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .027 4 .007 3.204 .020b 
Residual .106 50 .002   
Total .133 54    

Sumber : data olahan, 2018 
Hasil analisis diperoleh Fhitung = 3,204 dengan sig=0,020, sedangkan Ftabel adalah 

sebesar 2,55. Oleh karena Fhitung> Ftabel (3,204 > 2,55) dengan 0,02<0,05, maka variabel-
variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu 
likuiditas, leverage, profitabilitasdanukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan 
bahwa model regresi yang digunakan tersebut sudah fit atau cocok. 

 
Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Likuiditas,  Leverage , dan Profitabilitas (Net 
Profit Margin) tidak berpengaruh terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam laporan 
keuangan sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap indeks kelengkapan 
pengungkapan dalam laporan. Variabel independen pada penelitian ini lebih banyak 
menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam laporan 
keuangan, ini bisa dikarenakan keterbatasan dalam penelitian ini yang hanya mengunakan 
perusahaan manufaktur sebagai sampel dalam penelitian sehingga hasil penelitian kurang 
mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya dan tidak dapat digeneralisasikan, selain itu 
periode waktu yang diamati relatif pendek. 

Penelitian mendatang hendaknya menggunakan semua jenis perusahaan, sehingga 
sampel yang digunakan dapat mewakili semua karakteristik dalam populasi dan dapat 
mencerminkan kenyataan yangsesungguhnya dan periode pengamatan pada penelitian 
selanjutnya hendaknya lebih diperpanjang yaitu lebih dari satu tahun, sehingga hasil 
penelitian mencerminkan fenomena yang sesungguhnya dan hasil penelitian akan lebih baik. 
Penelitian mendatang dapat menambah variabel lainnya karena sangat dimungkinkan ada 
variabel lainnya yang lebih berpengaruh terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam 
laporan keuangan. 
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KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
 

Rusliyawati 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 

 
 

Abstrak 
 

Laporan keuangan merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggung 
jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan 
keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas yangmemenuhi 
karakteristik kualitatif, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat 
dipahami.Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi adalah 
sumber daya manusia, pengendalian internal, pemanfataan teknologi informasi dan akuntansi 
akrual. Alat uji yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa sumber daya manusia, pengendalian internal,pemanfataan teknologi informasi dan 
akuntansi akrual,semuanya memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap laporan 
keuangan pemerintah daerah.  

 
Kata kunci: Laporan keuangan daerah, sumber daya manusia, pengendalian internal, 

pemanfaatan teknologi informasi, akuntansi akrual. 
 
Pendahuluan 

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah 
untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus 
mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang 
berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP). UU no 71 thn 2010 tentang SAP 
dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik, relevan, andal, 
dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Governmental Accounting Standards Board (1999) 
dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reportingmenyatakan 
bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh 
adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan 
sumber daya dan penggunaannya. 

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang 
dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti 
Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. 
Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRDdan masyarakat 
umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan 
keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin 
ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten 
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untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Begitu juga di 
entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan 
SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah bahkan 
organisasional tentang pemerintahan. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya 
manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering 
mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal 
tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. 
Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan 
logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak 
sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). 

Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik 
yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Riasetiawan). Oleh karena itu sistem akuntansi 
memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat 
dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007). 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP 
bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: efektivitas dan 
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; keandalan Laporan 
Keuangan; pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem 
akuntansi antara lain (Mahmudi, 2007): (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) 
formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas. 

Hal lainnya yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah 
pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan 
semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan 
pemerintah (Sugijanto, 2002). Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban 
untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 
meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi 
Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 
Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.  

Akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan SAP berbasis akrual yang telah diatur 
dalam PP  No. 71 tahun 2010 merupakan suatu basis dimana transaksi ekonomi dan peristiwa 
lainnya diakui, dicatat, dan disajikan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa 
memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.  Implementasi akuntansi 
akrual mempunyai implikasi terhadap kualitas laporan keuangan.Semakin baik implementasi 
akuntansi akrual maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan 
keuangan yang menyajikan informasi yang lebih lengkap serta menggambarkan posisi 
laporan keuangan dengan lebih baik tentu saja menjadi sumber informasi yang lebih baik 
sebagai dasar pengambilan keputusan. (Najati, dkk, 2016). 

Berdasarkan fenomena yang sudah dijabarkan menjadikan pertimbangan penelitian ini 
untuk meneliti sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan 
teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui dengan menguji dan menganalisis pengaruh sumber daya 
manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
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Literatur Review 

Sumber daya manusia (human resources) merupakan orang-orang di dalam organisasi 
untuk mencapai tujuan organisasi (Simamora,2001). Menurut Amirudin (2009), kapasitas 
sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam 
menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah.  

(Matindas, 2002) Sumber Daya Manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang 
dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. 
Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-
tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur 
berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.  

(Warisno, 2008:48) Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus 
memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang 
pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai 
pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi 
yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami 
logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam 
memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan 
keuangan 

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan 
Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari 
Sistem Pengendalian Intern. Untuk memastikan bahwa Sistem Pengedalian Intern tersebut 
sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui 
untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-
menerus. Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi 
terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya masing-masing untuk mengetahui kinerja dan 
efektifitas Sistem Pengendalian Intern serta cara meningkatkannya. Pemantauan juga berguna 
untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, 
penyalahgunaan, dan salah-kelola . 

Xu, et al. (2003) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem serta 
implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah 
informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. 
Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan baik.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah menyatakan bahwa:  

“Sistem pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian 
disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intenal yang diselenggarakan secara menyeluruh 
di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”  

Sistem Pengendalian Internal merupakan kegiatan pengendalian terutama atas 
pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan 
informasi. 

Arens et. al. (2011) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo memaparkan tiga 
tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu 
Reliability Of Financial Reporting, Efficiency and Effectiveness Of Operations, Complience 
With Laws and Regulations. 
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Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor 
dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional 
untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan 
pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal 
yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan 
tersebut. 

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk 
mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi 
data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi 
yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan 
pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. 
Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan 
untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan 
kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses 
secara globa 

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak 
(software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya 
yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000).Teknologi informasi selain 
sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan 
informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran 
informasi.Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat 
yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga 
biasmengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 1) mengungkapkan bahwa untuk mencapai 
tujuannya Laporan Keuangan disusun atas dasar akrual (accrualsaccounting). Pengaruh 
transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (tidak pada saat kas atau setara kas 
diterima atau dibayar) dan dicatat dalam laporan keuangan (akuntansi) serta dilaporkan pada 
priode yang bersangkutan. 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), menyusun Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, didalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi 
berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan 
bila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu 
mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan public dengan lebih wajar, nilai yang 
dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan, 
tetapi dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar ataupun yang belum 
dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, 
pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang, dalam 
rangka pengukuran kinerja, serta informasi berbasis akrual dipercya dapat menyediakan 
informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya, oleh karena itu 
akuntansi berbasis akrual diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 
(KSAP, 2006) 

Penerapan akuntansi akrual di pemerintahan Indonesia sejatinya sudahharus 
dilaksanakan sejak tahun 2008 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan 
Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17Tahun 2004 pasal 36 ayat 1 menyatakan: 

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanjaberbasis 
akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16undang-undang ini 
dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.” 

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan 
Negara pada pasal 70 ayat 2 dinyatakan: 
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“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanjaberbasis 
akrual sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal13 undang-undang ini 
dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran2008.” 

Kenyataannya sampai sekarang penerapan akuntansi berbasis akrualtersebut belum 
terealisasi dengan maksimal, walaupun peraturan tentangstandar akuntansi akrual telah 
diterbitkan. Hal ini merupakan tantangan besarbagi Pemerintah dan harus dilakukan secara 
hati-hati dengan persiapan yangmatang dan terstruktur. 

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber 
daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus 
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan 
laporan keuangan entitas yang jelas.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uangtermasuk di dalamnya 
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan 
dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan 
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan maanfaat untuk 
masyarakat.  

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:  
“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.” Keempat 
karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan 
keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:  

a. Relevan  
b. Andal  
c. Dapat dibandingkan  
d. Dapat dipahami 

Skema kerangka pemikiran tersebut menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah 
kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan-tujuannya secara 
efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi 
informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pengendalian intern akuntansi dalam 
penelitian ini adalah bagian dari pengendalian intern meliputi rencana organisasi, prosedur, 
dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi. Penerapan akutansi 
akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komperhensif. Keempat hal 
tesebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 
 

Metode Penelitian 
Penelitian ini dirancang sebagai penelitian explanatory (penelitian pengujian hipotesis 

yang bersifat menjelaskan). Metode yang digunakan adalah metode survey dengan 
menyebarkan kuesioner pada responden sebagai instrumen penelitiannya. Survey dilakukan 
dengan mendatangi secara langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan 
Barat yang dijadikan sampel, kemudian membagikan kuesioner secara langsung kepada 
responden dan langsung dikumpulkan setelah diisi. Semua kuesioner yang yang kembali dan 
diisi dengan lengkap, maka kuesioner tersebut yang dijadikan sampel untuk diteliti. 

Penelitian ini memiliki variebl independen dan variabel dependen. Variabel indepenen 
teridir dari ; 
a. Sumber Daya Manusia (X1)  

1) Pemahaman tentang akuntansi  
2) SDM yang berkualitas  
3) Sumber daya yang memadai  
4) Peran dan tanggung jawab  
5) Pelatihan keahlian dalam tugas  
6) Sosialisasi peraturan baru  
7) Pemahaman tentang struktur organisasi  

Skala pengukuran menggunakan skala Likert lima point dengan penilaian yaitu Sangat Tidak 
Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju(5). 
b. Pengendalian Internal (X2) 

1) Standard Operating Procedure (SOP)  
2) Implementasi PP No 60  
3) Dokumen dan catatan yang memadai  
4) Pemisahan wewenang  
5) Tindakan disiplin atas pelanggaran  

Skala pengukuran menggunakan skala Likert lima point dengan penilaian yaitu Sangat Tidak 
Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). 

c. Pemanfaatan Teknologi (X3) 
1) Sistem akuntansi sesuai SAP  
2) Jaringan internet  
3) Jaringan internet termanfaatkan dengan baik  
4) Aplikasi yang digunakan  

Sumberdaya 
Manusia 

Pengendalian 
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Pemanfaatan 
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Kualitas Laporan Keuangan 
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Akuntansi 
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5) Laporan keuangan terkomputerisasi  
6) Software susuai dengan UU  

Skala pengukuran menggunakan skala Likert lima point dengan penilaian yaitu Sangat Tidak 
Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). 

d. Akuntansi Akrual 
Beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain (Bastian, 

2010: 120): 
1. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu 

yang mencatat. 
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan 

inflasi. 
3. Dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur 

administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya admnistrasi menjadi lebih mahal. 
4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan 

Skala pengukuran menggunakan skala Likert lima point dengan penilaian yaitu Sangat Tidak 
Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). 

Sementara variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas 
laporan keuangan pemerintah. kualitas laporan keuangan diukur dalam 5 item pernyataan. 

1) Aktivitas keuangan di masa lalu  
2) Memprediksi masa yang akan datang  
3) Ketepatwaktuan penyajian  
4) Pengambilan keputusan  
5) Disajikan wajar dan jujur  
6) Informasi dapat dibandingkan  
7) Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami  
8) Sesuai SAP  

Skala pengukuran menggunakan skala Likert lima point dengan penilaian yaitu Sangat 
Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). Sementara 
itu, pengujian terhadap hipotesis ini akan menggunakan analisis regresi berganda yang 
terlebih dahulu dilakukan uji instrumen penelitian dan uji asumsi klasik. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini akan menjelaskan hasil yang diperoleh berdasarkan jawaban-jawaban 
kuesioner yang telah disebarkan kepada responden penelitian. Kuesioner didistribusikan 
untuk kepala dan staf bagian keuangan dan Asset serta Bendahara Pembantu di Lingkungan 
SKPD Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.Jumlah kuesioner yang 
disebarkan sebanyak 40 eksemplar. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan tersebut 
sebanyak 40 kuesioner yang kembali tersebut secara keseluruhan dinyatakan lengkap, 
sehingga layak untuk dilakukan pengujian. Tingkat penyebaran dan respon dari responden 
penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 
Tabel 1. Respon Responden Penelitian 

Keterangan Jumlah 
Jumlah kuesioner yang disebar 40 
Jumlah kuesioner yang kembali 40 
Tingkat pengembalian kuesioner 100% 
Jumlah kuesioner yang tidak layak uji 0 
Jumlah kuesioner yang layak uji 40 
Responrate 100% 

Sumber: Data primer olahan, 2018 
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Gambaran umum responden dapat terlihat dari komposisi jenis kelamin berikut ini :  
Tabel 2. Komposisi Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
Laki-laki 14 35,0 % 
Perempuan 26 65,0 % 
Jumlah 40 100,0% 

Sumber: Data primer olahan, 2018 
Tabel 2 menunjukkan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan 

yaitu sebanyak 14 orang atau 35,0% sedangkan responden laki-laki adalah sebanyak 26 orang 
atau 65,0%. Karakteristik sampel responden terdiri dari usia responden yang termuda adalah 
24 tahun dan yang tertua adalah 57 tahun. Latar belakang pendidikan responden adalah S2 (3 
responden), S1 (16 responden), D3(5 responden), dan SMA (16 responden). Masa kerja 
responden berkisar antara 3 tahun sampai dengan 30 tahun. 

Uji instrumen penelitian terlah dilakukan dan hasil uji validitas pada instrumen 
penelitian menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam instrumen tersebut sudah 
valit, selain uji valititas instrumen juga sudah melalui uji realiabititas dan hasilnya instrumen 
penelitian ini sudah reliabel ini menunjukkan bahwa data dari instrumen penelitin ini dapay 
digunakan. Demikian juga untuk uji asumsi klasik ketiga uji yang menjadi indikator dalam uji 
asumsi klasik menunjukkan bahwa data ini ini normal, terbebas dari multikolinearitas, tidak 
terdapat autokorelasi, dan tidak terjadi heterokedastisitas sehingga data dapat dipercaya dan 
diandalkan. 

Untuk melihat pengaruh atau hubungan diantara variebl maka dilakukan analisis regresi 
linier berganda dan hasilnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda 

Model 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 

(Constant) 29.857 2.165 10.013 .000 
SDM .744 .121 4.102 .007 
Kendali_Internal .655 .132 4.311 .008 
Teknologi .574 .144 4.465 .009 
Akrual .551 .126 4.331 .009 

 Sumber : data olahan, 2018 
   

Persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
Y = 29,857+ 0,744X1+ 0,655X2+ 0,574X3 + 0,551X4 + e 

a. Nilai konstansta (a) adalah 29,857, hal ini berarti bahwa apabila variabel sumber daya 
manusia, pengendalian internal, pemanfaatan teknologidan akuntansi akrual dianggap 
tetap maka berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. 

b. Nilai koefisien regresi untuk variabelsumber daya manusia(X1) yang bertanda positif, 
yaitu sebesar 0,744. Hal ini berarti bahwa jika variabel sumber daya manusia (X1) 
meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan 
meningkat sebesar 0,744. 

c. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengendalian internal(X2) yang bertanda positif, 
yaitu sebesar 0,655. Hal ini berarti bahwa jika variabel pengendalian internal (X2) 
meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan 
meningkat sebesar 0,655. 

d. Nilai koefisien regresi untuk variabel pemanfaatan teknologi (X3) yang bertanda positif, 
yaitu sebesar 0,574. Hal ini berarti bahwa jika variabel pemanfaatan teknologi (X3) 
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meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan 
meningkat sebesar 0,574. 

e. Nilai koefisien regresi untuk variabel akuntansi akrual (X4) yang bertanda positif, yaitu 
sebesar 0,551. Hal ini berarti bahwa jika variabel akuntansi akrual (X4) meningkat 
sebanyak satu satuan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan meningkat 
sebesar 0,551. 

Pengujian uji t dengan bantuan program SPSS. Dari hasil perhitungan programSPSS 
dapat diperoleh nilai sebagai berikut : 

Tabel 4. Hasil Uji t 
Variabel T Sig 

Sumber Daya Manusia 4,102 .007 
Pengendalian Internal 4,311 .008 
Pemanfaatan Teknologi 4,465 .009 
Akuntansi Akrual 4,331 .009 

     Sumber : data olahan, 2018 
 

Hasil penelitian yaitu sebagai berikut : 
a. Pengaruh sumber daya manusia(X1) terhadapkualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah(Y)Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar4,102 dengan tingkat signifikansi 
0,007< 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruhpositif yang signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah atau Hipotesis 1 (H1) diterima. 

b. Pengaruh pengendalian internal(X2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah(Y) Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 4,311 dengan tingkat signifikansi 
0,008< 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah atau Hipotesis 2 (H2) diterima. 

c. Pengaruh pemanfaatan teknologi(X3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah (Y) Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 4,465 dengan tingkat signifikansi 
0,009< 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah atau Hipotesis 3 (H3) diterima. 

d. Pengaruh akuntansi akrual (X4) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
(Y) Hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 4,331 dengan tingkat signifikansi 0,009< 
0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah atau Hipotesis 4 (H4) diterima. 

Sementara hasil uji F hitung dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 5. Hasil Uji F 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 729,354 5 41,457 9,651 ,000b 
Residual 995,985 35 4,511   

Sumber : data olahan, 2018 
Hasil uji F diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga variabel sumber daya 

manusia, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, dan akuntansi akrualsecara bersama-
sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 

Nilai koefisien determinasi (R2) dihitung dengan menggunakan program SPSS yang 
dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 6. Koefisien Determinasi 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .732(a) .721 .589 1. 06958 

Sumber: data olahan, 2018 
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Berdasarkan tabel 6 menunjukkan hasil pengujian regresi linier berganda dalam 
penelitian ini diperoleh koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,589 artinya besarnya 
sumbangan atau pengaruh variabel sumber daya manusia, pengendalian internal, pemanfaatan 
teknologidan akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 58,9%, 
sedangkan sisanya sebesar 41,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian 
interna, pemanfaatan teknologi dan akuntansi akrual memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini melihat bahwa Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan tenaga akuntansi yang 
memiliki komperensi sehingga laporan keuangan daerah dapat tersajikan dengan baik 
sehingga diharapkan dapat untuk menambah jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di 
bidang akuntansi dan keuangan sehingga dengan adanya penambahan pada sumber daya 
manusia dengan latar pendidikan trersebut diharapkan semakin memperbaiki kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Masih banyak variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh 
terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daeraha yang belum masuk atau 
digunakan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan atau 
menambah variabel lain diluar penelitian ini untuk semakin memperdalam hasil dari 
penelitian ini. Serta menambah jumlah sampel agar datanya menjadi lebih akurat. 
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Abstrak 
 

Investor sangat perlu mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan dinamika saham 
agar dapat mengambil keputusan mengenai saham mana yang layak untuk dipilih. Untuk itu 
para investor perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan harga 
saham agar keputusan investasi yang dilakukan dapat menghasilkan keuntungan yang 
maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang di dapat dari internet Pasar Modal 
dan Publikasi Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Emiten (perusahaan) yang 
menjadi populasi pada penelitian ini adalah 16 perusahaan non finansial yang terdaftar di 
Jakarta Islamic Index (JII) periode 2013-2017.  
 
Kata Kunci : Gross Profit Margin, Roe, Roa, Curent Ratio, Net Profit Margin, Dan 

Tingkat Suku Bunga 
 
Pendahuluan 

Pasar modal merupakan salah satu lembaga perantara yang menghubungkan pihak yang 
membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Fungsi ini menunjukkan peran 
penting pasar modal dalam menunjang perekonomian suatu negara, karena pasar modal dapat  
memobilisasi dana baik dari dalam maupun luar negeri. Pasar modal diharapkan mampu menjadi 
alternatif pendanaan bagi perusahaan disamping perbankan. Hal ini dapat mendorong terciptanya 
alokasi dana yang efisien karena adanya pasar modal menyebabkan investor dapat memilih investasi 
pada sekuritas yang dapat memberikan tingkat keuntungan (return)  yang paling optimal. Hal ini 
disebabkan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang besar adalah sektor-sektor paling 
produktif yang ada di pasar. Kondisi ini dapat meningkatkan kemampuan perusahaan-perusahaan 
tersebut untuk menentukan struktur modal yang optimal dan menggunakan dana yang berasal dari 
investor secara produktif. 

Perkembangan pasar modal yang cepat saat ini tidak terlepas dari peran serta pemodal 
(investor) yang melakukan transaksi di pasar modal, baik di pasar perdana (primary market) 
maupun di pasar sekunder (secondary market).Sebelum melakukan pembelian saham 
investor melakukan penilaian dengan baik terhadap para emiten (perusahaan).Salah satu 
aspek yang menjadi bahan penilaian bagi investor adalah kemampuan emiten 
menghasilkan laba.Investor sangat berkepentingan terhadap informasi-informasi yang 
berkaitan dengan dinamika saham agar dapat mengambil keputusan mengenai saham 
mana yang layak untuk dipilih.Pada dasarnya nilai suatu saham sangat ditentukan oleh kondisi 
fundamental suatu perusahaan.Investor akanmemilih untuk menginvestasikan dana yang 
dimilikinya dengan membeli saham perusahaan setelah mempertimbangkan laba emiten 
(perusahaan), pertumbuhan penjualan dan aktiva selama kurun waktu tertentu. Prospek 
perusahaan di masa yang akan datang juga sangat perlu dipertimbangkan oleh investor.  

Selain itu struktur modal juga menjadi salah satu pertimbangan investor.Struktur modal 
perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang diterbitkannya.Dengan demikian, 
investor sangat berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan yang menyajikan data-
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data keuangan. 
Neraca menunjukkan aset, hutang, dan modal perusahaan. Data yang terdapat pada 

neraca perusahaan dapat digunakan untuk menghitung rasio-rasio keuangan yang dapat 
membantu investor untuk menaksir kekuatan keuangan perusahaan, seperti current ratio 
yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan. Current Ratio merupakan 
rasio favorit dari institusi-institusi pemberi pinjaman. Perhitungan rasio ini didasarkan 
pada perbandingan sederhana antara total aktiva lancar dan kewajiban lancar. 
Sedangkan laporan laba rugi tidak hanya menunjukkan kinerja perusahaan tetapi juga 
dapat digunakan oleh investor untuk mengestimasi profitabililas perusahaan di masa yang 
akan datang. Oleh sebab itu publikasi laporan keuangan perusahaan (emiten) merupakan saat 
yang ditunggu-tunggu oleh para investor di pasar modal karena melalui laporan keuangan 
itulah para investor dapat mengetahui perkembangan emiten yang digunakan sebagai salah 
satu pertimbangan untuk membeli atau menjual saham-saham yang mereka miliki.  

Selain rasio-rasio yang menjadi pertimbangan investor dalam menganalisis suatu 
emiten, para investor juga menganalisis saham dengan tujuan untuk menaksir nilai intrinsik 
dari suatu saham yang kemudian membandingkannya dengan harga pasar saat ini. Sesuai 
dengan pendapat Husnan (2005:282), jika nilai intrinsik saham lebih besar dari pada 
hargapasar saham, maka saham tersebut dinilai undervalued dan sebaiknya dilakukan 
pembelian atau ditahan apabila saham tersebut telah dimiliki. Namun apabila nilai intrinsik 
saham lebih kecil dari harga pasar saham, maka saham tersebut dinilai overvalued dan 
sebaiknya tidak dilakukan pembelian atau dijual apabila telah dimiliki. Dan apabila nilai 
intrinsik saham sama dengan nilai pasar saham, maka saham tersebut telah dinilai benar dan 
biasanya transaksi cenderung tidak ada untuk saham tersebut.  

Kondisi seperti di atas memungkinkan terjadinya perubahan harga saham setiap 
saat, karena setiap investor akan memberikan penilaian yang berbeda terhadap nilai intrinsik 
suatu saham. Penilaian ini sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat optimisme para 
investor terhadap perusahaan (emiten). Perbedaan optimisme para investor terhadap 
perusahaan (emiten) akan melahirkan dua pihak yang mempunyai tujuan yang berbeda. 
Pihak pembeli saham akan menginginkan kenaikan harga saham setelah pembelian saham 
dilakukan sementara itu pihak penjual saham menginginkan penurunan harga saham setelah 
penjualan saham. Perbedaan dari pihak pembeli dan penjual tersebut akan mengakibatkan 
perubahan harga saham.  

Penelitian ini akan meneliti mengenai Pengaruh Gross Profit Margin, ROE, ROA, 
Curent Ratio, Net Profit Margin, dan Tingkat Suku Bunga Deposito terhadap 
Perubahan Harga Saham yang selalu masuk dalam 30 saham yang memenuhi kriteria 
syariah yaitu yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) selama 5 tahun berturut-
turut (periode 2013-2017).  
 
Literatur Review 

Sarnoto (1999) meneliti Analisis Pengaruh Tingkat Profitabilitas, Leverage Keuangan dan 
Rasio Harga Saham Terhadap Return Saham Yang Diharapkan Investor di Bursa Efek Jakarta. 
Hasil penelitian yang menggunakan metode enter (full regression) menunjukkan bahwa secara 
bersama-sama EPS, DER dan PER berpengaruh terhadap Return Saham. Namun dengan  metode 
Stepwise  diantara tiga variabel bebas yang diduga mempengaruhi return, hanya variabel EPS yang 
signifikan. 

Rusdianto (2000) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Rasio Keuangan 
Perusahaan Terhadap Harga Saham di Bursa Efek Jakarta.Penelitian ini ingin mengetahui 
kemampuan kinerja keuangan dalam hal ini EPS, PER, DER, ROE dan PBV menjelaskan variasi 
harga saham. Dari hasil persamaaan multiregresi dapat diketahui bahwa hanya dua variabel yang 
mempengaruhi harga saham yaitu earning per share (EPS) dan price to book value (PBV) yang 
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mempengaruhi harga saham. 
Lusiana (2003) meneliti pengaruh EPS, PER, PBV dan DER terhadap harga saham (studi 

kasus untuk  saham-saham sektor consumer goods). Dengan menggunakan alat analisis statistik 
yaitu model regresi linier berganda, peneliti menemukan bahwa rasio-rasio tersebut baik secara 
simultan maupun parsial pada tingkat signifikansi 5 persen mempengaruhi variasi harga saham. 

Haryanto (2003) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap 
Harga Saham Pada Perusahaan Industri Minuman di BEJ.Dari hasil penelitian ini didapat 
kesimpulan yaitu dari beberapa rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur performa 
perusahaan ternyata yang mempunyai pengaruh yang signifikan dengan harga saham adalah Rasio 
Pengembalian Ekuitas (PE).Hubungan ini kuat dan searah. 

Susi dan Setiawan (2003) meneliti Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga 
Saham Industri Barang Konsumsi Yang Tergabung Dalam Indeks LQ 45 Yang Go Public di Bursa 
Efek Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing rasio profitabilitas yakni 
Return On Asset (ROA), Return On Equity, Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share 
(EPS) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan harga saham. Demikian pula dengan 
kontribusi masing-masing rasio profitabilitas yang rendah terhadap perubahan harga saham. 

Yusananta (2007) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Perubahan Rasio 
Profitabilitas dan Rasio Hutang Terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan Jasa Keuangan 
Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dalam penelitian ini,variabel independen yang diduga 
mempengaruhi perubahan harga saham sebanyak dua variabel yaitu return on equity dan debt 
equity ratio. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel independen yang digunakan berpengaruh 
secara signifikan terhadap harga saham adalah return on equity. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komang (2003) dengan judul Analisis Kebijakan 
Dividend dan Pengaruhnya Pada Harga Saham Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Masuk 
Bursa Efek Jakarta yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari EPS, cash ratio, DER, growth 
of sale, growth of assets, corporate tax, size of firm dan dividend payout ratio terhadap harga per 
lembar saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas EPS, growth of sale, dan 
corporate tax melalui Path Analysis mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap 
kebijakan dividen. Sedangkan variabel bebas EPS, DER, corporate tax, dan dividend payout ratio 
dari hasil analisis probabilitas masing-masing jalur juga mempunyai pengaruh langsung dan 
signifikan terhadap harga saham serta kebijakan dividend mempunyai pengaruh yang paling besar 
terhadap harga saham. 

Nurmala (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kebijakan  Dividend Terhadap 
Harga Saham Perusahaan-Perusahaan Otomotif Di Bursa Efek Jakarta yang meneliti perusahaan 
otomotif selama lima tahun berturut-turut mengumumkan EPS, dividend per share  dan closing 
price. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi Rank Spearman 
dan pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa tingginya harga saham tidak mempengaruhi 
kebijakan dividen yang diterapkan oleh perusahaan otomotif.Harga saham bukan satu-satunya 
faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. 

 
Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder, yang di dapat dari internet Pasar Modal dan 
Publikasi Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 
yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Emiten (perusahaan) yang menjadi populasi 
pada penelitian ini adalah 16 perusahaan non finansial yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 
(JII) periode 2013-2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perubahan 
harga saham adalah persentase perubahan harga yang terjadi akibat terjadinya transaksi di 
Jakarta Islamic indexa, yang dapat diformulasikan sebagai berikut: 

 



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 
 

26 
 

 
 

Dimana : 
HS1 =Harga saham saat ini 
HS2 = Harga saham sebelumnya 

Sebagai variabel terikat dan varibel bebasnya terdiri dari Gross Profit Margin (GPM), 
Return on Total Equty (ROE) Ratio, Return on Total Assets (ROA) Ratio, Current Ratio 
(CR), Net Profit Margin (NPM), Tingkat Bunga Deposito (TBD). Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi. dengan model sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e 
Dimana : 
Y =  Perubahan harga Saham 
X1 =  Gross Profit Margin (GPM) 
X2 =Return on Total Equity (ROE) 
X3 = Return on Total Asset (ROA) 
X4 =  Current Ratio (CR) 
X5 =  Net Profit Margin (NPM)  
X6           =   Tingkat Bunga Deposito (TBD) 
 a =  Konstansa (intercept value) 
b =  Koefisien regresi (slope) 
e =  Standar Error 
 
Hasil dan Pembahasan 

Analisis statistik deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan atau 
mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum, 
kurtosis dan skewness. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 1 dapat 
diketahui bahwa jumlah sampel atau N data observasi valid yang akan diteliti sebanyak 80 
sampel yang berasal dari 16 perusahaan yang masuk daftar JII selama 5 tahun berturut-turut 
dalam periode 2012-2017.  

Nilai terendah untuk variabel perubahan harga saham (DPHS) sebesar 54.30962 yang 
menunjukkan nilai perubahan penurunan harga saham dalam sampel dibandingkan dengan 
sampel perusahaan lainnya dalam periode pengamatan. Demikian juga untuk nilai terendah 
variabel perubahan gross profit margin (DGPM) yaitu sebesar -28.45038 menunjukkan nilai 
perubahan penurunan gross profit margin paling tinggi dibandingkan perusahaan sampel 
lainnya. Nilai terendah untuk variabel perubahan ROE (DROE) yaitu sebesar -90.67562 yang 
menunjukkan nilai perubahan ROE paling tinggi dibandingkan perusahaan sampel lainnya. 
Nilai terendah untuk variabel perubahan ROA (DROA) yaitu -85.71429 sebesar yang 
menunjukkan nilai perubahan ROA paling tinggi dibandingkan perusahaan sampel 
lainnya.Nilai terendah untuk variabel perubahan CR (DCR) yaitu -52.09828 sebesar yang 
menunjukkan nilai perubahan CR paling tinggi dibandingkan  sampel perusahaan lainnya. 
Nilai terendah untuk variabel perubahan NPM (DNPM) yaitu  sebesar -72.72727 yang 
menunjukkan nilai perubahan NPM paling tinggi dibandingkan  sampel perusahaan lainnya. . 
Nilai terendah untuk variabel perubahan TSB (DTSB) yaitu  sebesar -36.6667 yang 
menunjukkan nilai perubahan TSB paling tinggi dibandingkan  sampel perusahaan lainnya. 

 
 
 
 
 
 

PHS =  x 100 % 
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Tabel 1. Statistik Deskriptif 
Perusahaan Yang Selalu Masuk Dalam JII 

Selama 5 Tahun periode 2012-2017 
Perusahaan Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DPHS -54.30962 225.00000 7.68928 39.32533 
DGPM -28.45038 81.96765 2.02508 16.50485 
DROE -90.67562 230.84967 -1.27133 43.60334 
DROA -85.71429 134.49074 0.07797 38.76972 
DCR -52.09828 111.78862 3.35608 21.99500 

DNPM -72.72727 120.00000 -0.59090 30.66751 
DTSB -36.6667 30.4348 -3.33013 21.80508 

      Sumber : Data olahan, 2018 
Tabel 1, nilai tertinggi untuk variabel perubahan harga saham (DPHS) sebesar 

225.00000 yang yang terdapat pada PT Adaro Energy, Tbk diperiode 2016-3015, yang 
artinya tidak ada perusahaan lain dalam sampel penelitian yang memiliki perubahan harga 
saham yang lebih tinggi dibanding dengan PT Adaro Energy, Tbk. Nilai tertinggi pada 
perubahan gross profit margin (DGPM) sebesar 81.96765, nilai tertinggi pada perubahan 
ROE (DROE) adalah 230.84967, nilai tertinggi pada perubahan ROA (DROA) adalah 
134.49074, sedangkan nilai tertinggi untuk perubahan current ratio (DCR) adalah 111.78862. 
Nilai tertinggi untuk perubahan net profit margin (DNPM) adalah sebesar 120.00000 dan 
nilai tertinggi untuk perubahan tingkat suku bunga deposito (DTSB) adalah 30.4348. 

 Tabel 1, nilai rata-rata variabel untuk variabel perubahan harga saham (DPHS) 
sebesar  7.68928. Nilai rata-rata pada perubahan gross profit margin (DGPM) sebesar 
2.02508,  nilai rata-rata pada perubahan ROE (DROE) adalah -1.27133, nilai rata-rata pada 
perubahan ROA (DROA) adalah .07797, sedangkan nilai rata-rata untuk perubahan current 
ratio (DCR) adalah 3.35608. Nilai rata-rata untuk perubahan net profit margin (DNPM) 
adalah sebesar            (-0.59091)  dan nilai rata-rata untuk perubahan tingkat suku bunga 
deposito (DTSB) adalah         (-3.33013). 

 Tabel 1 nilai standar deviasi atau batas penyimpangan variabel perubahan harga 
saham (DPHS) sebesar 39.32533. Nilai standar deviasi atau batas penyimpangan variabel 
perubahan gross profit margin (DGPM)sebesar 16.50485. Nilai standar deviasi pada 
perubahan ROE (DROE) adalah43.60334, nilai standar deviasi pada perubahan ROA 
(DROA) adalah 38.76972, sedangkan nilai standar deviasi untuk perubahan current ratio 
(DCR) adalah 21.99500.  Nilai  standar deviasi untuk  perubahan  net profit margin  (DNPM)  
adalah sebesar 30.66751  dan nilai  standar deviasi  untuk  perubahan  tingkat suku  bunga  
deposito  (DTSB) adalah 21.80508.  

Sebelum melakukan analisis regresi liner berganda untuk pengujian hipotesis, telah 
dilakukan beberapa asumsi dasar yang harus tepenuhi terlebih dahulu. Pengujian ini 
dilakukan untuk menguji apakah model yang dipergunakan mewakili atau mendekati 
kenyataan yang ada. Hasil model summary seperti yang tampak pada tabel 2 menunjukkan 
besarnya adjusted R2 adalah 0.146, hal ini berarti 14.6% variasi Perubahan Harga Saham 
dapat dijelaskan oleh variasi dari ke enam  variabel independen DGPM, DROE, 
DROA,DCR,DNPM, dan DTSB. Sedangkan sisanya (100%-14.6% = 85.4%) dijelaskan oleh 
sebab-sebab yang diluar model. Standar Error of eEstimate (SEE) sebesar Rp 36.34625, 
makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi 
variabel independen. 
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Tabel 2. Model Summary 

 
 Sumber : Data olahan, 2018  

Uji F pada dasarnya dipergunakan untuk mengetahui apakah semua variabel-variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen atau terikat. Dari uji ANOVA atau F test dapat dirangkum 
dalam tabel berikut : 

Tabel 3. ANOVA 

Model Sum of 
Squares Df Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 25735.378 6 4289.230 3.247 .007a 
Residual 96436.667 73 1321.050   
Total 122172.045 79    

       Sumber : Data olahan SPSS  
Tabel di atas dapat melihat nilai F hitung sebesar 3.247 dengan probabilitas 0.007. 

karena probabilitas lebih besar dari 0.005, maka model regresi dapat dikatakan  DGPM, 
DROE, DROA, DCR, DNPM, dan DTSB secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 
DPHS. 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
penjelas/independen secara individual di dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada 
penelitian ini ingin mengetahui apakah masing-masing variabel bebas yaituPerubahan Gross 
Profit Margin (DGPM), Perubahan Return On Equity (DROE), Perubahan Return On total 
Asset (DROA), Perubahan Current Ratio (DCR), Perubahan Net Profit Margin (DNPM), dan 
Perubahan Tingkat Suku Bunga (DTSB) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap 
perubahan harga saham di Jakarta Islamic Index (JII). Untuk menginterpretasikan koefisien 
variabel bebas (independen) dapat menggunakan unstandardized coefficient  pada tabel hasil 
perhitungan SPSS sebagi berikut : 

Tabel 4. Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.208 4.185  1.722 .089 

GPM .369 .272 .155 1.357 .179 
ROE -.005 .119 -.005 -.039 .969 
ROA .037 .152 .036 .244 .808 
CR .002 .192 .001 .011 .992 
NPM .458 .192 .357 2.381 .020 
DTSB .004 .195 .002 .018 .985 

    Sumber  :  Data Olahan, 2018 
Dari tabel diatas menunjukkan dari keenam variabel dependen yang dimasukkan ke 

dalam model yaitu Perubahan Gross Profit Margin (DGPM), Perubahan Return On Equity 
(DROE), Perubahan Return On total Asset (DROA), Perubahan Current Ratio (DCR), 
Perubahan Net Profit Margin (DNPM), dan Perubahan Tingkat Suku Bunga (DTSB) tingkat 
probabilitas signifikansi yaitu untuk Perubahan Gross Profit Margin (DGPM) sebesar 0,179, 

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

      1 .459a .211 .146 36.3462546774 



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 
 

29 
 

PerubahanReturn On Equity (DROE) sebesar 0,960, Perubahan Return On total Asset 
(DROA) sebesar 0.808, Perubahan Current Ratio (DCR) sebesar 0,992, Perubahan Net Profit 
Margin (DNPM) sebesar 0,20, dan Perubahan Tingkat Suku Bunga (DTSB) sebesar 0,985 
yang semuanya diatas  0,05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perubahan harga saham tidak 
dipengaruhi oleh varibel-variabel Perubahan Gross Profit Margin (DGPM), Perubahan 
Return On Equity (DROE), Perubahan Return On total Asset (DROA), Perubahan Current 
Ratio (DCR), Perubahan Net Profit Margin (DNPM), dan Perubahan Tingkat Suku Bunga 
(DTSB). 

Dari tabel di atas juga dapat disusun persamaan linier regresi berganda sebagai berikut : 
Y  =  7,208 + 0,369X1 – 0,005X2 + 0,037X3 + 0,002X4 + 0,458X5 + 0,004X6 + e 

Persamaan regresi linear berganda diatas terlihat bahwa koefisien regresi b1, b2 ,b3, b4, b5,  
dan b6, bertanda positif (+) dan negatif (-) berarti yang terjadi pada variabel bebas X1, X2, X3, 
X4, X5 dan X6 akan mengakibatkan pengaruh pada perubahan harga saham di Jakarta Islamic 
Index. 

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui koefisien regresi a sebagai konstanta 
menunjukkan angka positif yaitu sebesar 7,208 yang berarti terjadinya perubahan harga 
saham di JII tanpa dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang ada tetap sebesar 7,208. Hal 
ini menggambarkan bahwa sebelum adanya perubahan dari variabel-variabel bebasnya, 
perubahan harga saham sudah berfluktuatif. 

Koefisien regresi variabel X1 (gross profit margin) adalah sebesar 0,369 berarti adanya 
kenaikan gross profit marginyang terjadi pada emiten-emiten di Jakarta Islamic Index, 
menyebabkan kenaikan perubahan harga saham sebesar 0,369 kali. Sebaliknya penurunan 
gross profit margin yang terjadi di  Jakarta Islamic Indexjuga akan menyebabkan perubahan 
harga saham juga akan mengalami penurunan sebesar 0,369 kali. 

Koefisien regresi variabel X2 (Return On Equity) adalah sebesar –0,005 berarti adanya 
penurunanReturn On Equity yang terjadi di Jakarta Islamic Index, menyebabkan kenaikan 
perubahan harga saham sebesar 0,005 kali. Sebaliknya kenaikan Return On Equity yang 
terjadi di Jakarta Islamic Index akan menyebabkan perubahan harga saham akan mengalami 
penurunan sebesar 0,005 kali. 

Koefisien regresi variabel X3 (Return On total Asset) adalah sebesar 0,037 berarti 
adanya kenaikanReturn On total Asset yang terjadi pada emiten-emiten di Jakarta Islamic 
Index, menyebabkan kenaikan perubahan harga saham sebesar 0,037 kali. Sebaliknya 
penurunan Return On total Asset yang terjadi di  Jakarta Islamic Indexjuga akan 
menyebabkan perubahan harga saham juga akan mengalami penurunan sebesar 0,037 kali. 

Koefisien regresi variabel X4 (Current Ratio) adalah sebesar 0,002 berarti adanya 
kenaikan Curent Ratio yang terjadi pada emiten-emiten di Jakarta Islamic Index, 
menyebabkan kenaikan perubahan harga saham sebesar 0,002 kali. Sebaliknya penurunan 
Current Ratio yang terjadi di Jakarta Islamic Indexjuga akan menyebabkan perubahan harga 
saham juga akan mengalami penurunan sebesar 0,002 kali. 

Koefisien regresi variabel X5 (Net Profit Margin) adalah sebesar 0,458 berarti adanya 
kenaikan Net Profit Marginyang terjadi pada emiten-emiten di Jakarta Islamic Index, 
menyebabkan kenaikan perubahan harga saham sebesar 0,458 kali. Sebaliknya penurunan Net 
Profit Marginyang terjadi di  Jakarta Islamic Indexjuga akan menyebabkan perubahan harga 
saham juga akan mengalami penurunan sebesar 0,458 kali. 

Koefisien regresi variabel X6 (Perubahan Tingkat Suku Bunga) adalah sebesar 0,004 
berarti adanya kenaikan Perubahan Tingkat Suku Bunga yang terjadi pada emiten-emiten di 
Jakarta Islamic Index, menyebabkan kenaikan perubahan harga saham sebesar 0,004 kali. 
Sebaliknya penurunan Perubahan Tingkat Suku Bunga yang terjadi di  Jakarta Islamic 
Indexjuga akan menyebabkan perubahan harga saham juga akan mengalami penurunan 
sebesar 0,004 kali. 
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Kesimpulan  

Hasil penelitian dalam periode pengamatan yang dilakukan didapatkan secara simultan 
dari hasil uji F di dapat bahwa variable bebas yaitu Perubahan Gross Profit Margin (DGPM), 
Perubahan Return On Equity (DROE), Perubahan Return On total Asset (DROA), Perubahan 
Current Ratio (DCR), Perubahan Net Profit Margin (DNPM), dan Perubahan Tingkat Suku 
Bunga (DTSB) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga 
saham di Jakarta Islamic Index selama periode pengamatan yaitu 2012-2017. 

Secara parsial dari hasil uji t dari enam variable independen yang dimasukkan dalam 
model yaitu Perubahan Gross Profit Margin (DGPM), Perubahan Return On Equity (DROE), 
Perubahan Return On total Asset (DROA), Perubahan Current Ratio (DCR), Perubahan Net 
Profit Margin (DNPM), dan Perubahan Tingkat Suku Bunga (DTSB) di dapat bahwa tidak 
ada variable bebas yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham di JII 
selama periode pengamatan. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji pengaruh variabel-variabel lain diluar 
dari variable-variabel yang di uji dalam penelitian ini sehingga peneliti berikutnya dapat 
menguji variable-variabel lain yang diindikasikan mempengaruhi perubahan harga saham di 
Jakarta Islamic Index. Para investor hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai 
mengenai saham serta terus memantau perkembangan-perkembangan informasi yang terjadi 
sehingga investor dapat memaksimalkan return dan meminimalisasi risiko dalam 
berinvestasi. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap 
harga saham perusahaan yang masuk dalam LQ 45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 
2013-2017. Variabel kinerja keuangan diproksi dengan menggunakan rasio likuiditas diukur 
dengan Current Rasio (CR), rasio leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), 
rasio profitabilitas yang dapat diukur dengan Return On Equity (ROE) dan Return On Assets 
(ROA), dan rasio nilai pasar yang diukur dengan Price Earning Ratio (PER). Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Obyek penelitian ini adalah 45 
perusahaan yang masuk dalam LQ45 di BEI periode 2013-2017. Temuan penelitian ini 
adalah Return on Assets (ROA) dan Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh yang 
signifikan dan positif terhadap harga saham pada perusahaan yang masuk dalam LQ45 di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017, sedangkan Current Ratio, Debt on Equity Ratio, dan 
Return on Equity (ROE) tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 
yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 
 
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Harga Saham, LQ45 
 
Pendahuluan 

Tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan para 
pemegang sahamnya. Di samping itu ada beberapa tujuan lain di luar tujuan utama tadi, yaitu 
tujuan non ekonomis, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyaratakat dan 
lingkungan sekitar, karyawan, konsumen, serta pihak-pihak yang berhubungan dengan 
kegiatan usaha tersebut. Untuk menunjukkan tujuan tersebut tercapai maka perusahaan 
haruslah menunjukkan kinerja yang baik. Tolak ukur kinerja perusahaan dapat diukur dari 
harga saham yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan pergerakan harga saham 
tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengetahui 
informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas perusahaan dan 
informasi lainnya yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dapat diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan. Laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Dari laporan keuangan dapat 
diketahu rasio keuangan perusahaan. 

Analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk dapat memahami informasi tentang 
laporan keuangan. Analisis keuangan merupakan alternatif untuk menguji apakah informasi 
keuangan bermanfaat atau tidak dalam memprediksi harga saham. Ada pihak yang berkaitan 
seperti investor yang mengeluarkan sinyal kepada laporan keuangan tersebut. Laporan 
tersebut akan diperoleh tingkat pengembalian dengan tingkat risiko yang dapat ditanggung 
oleh pemegang saham.  

Beberapa penelitian sudah pernah meneliti mengenai kinerja keuangan perusahaan yang 
mempengaruhi harga saham, seperti pada penelitian Luhukay, Mangantar dan Baramuli 
(2016) yang dalam penelitiannya menjadikan CR, ROA dan DER sebagai tolak ukur untuk 
mengukur kinerja keuangan perusahaan terhadap harga saham, demikian juga pada penelitian 
Hutabarat dan Simanjuntak (2013), Lisandri dan Adawiyah (2013). Namun selain ketiga rasio 
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tersebut pada penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat dan Simanjuntak (2013) 
menambahkan rasio DEA dan NPM sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan yang 
mempengaruhi harga saham, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Lisandri dan 
Adawiyah (2013) menambahkan rasio Price Earning Ratio (PER), Return on Invesment 
(ROI) dan Earning Per Share (EPS) sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan terhadap 
harga saham. Selain itu, Sunaryo (2011), Rizkiyanto & Martoatmodjo (2015) dan Anindya 
(2015), melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan perusahan dengan melihat ROA, 
ROE dan EPS sebagai alat ukur untuk kinerja keuangan perusahaan terhadap harga saham. 

Penelitian ini merupakan replika penelitian yang dilakukan oleh Luhukay, Mangantar 
dan Baramuli (2016), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 
penelitian ini menambahkan Return On Equity (ROE) dan Price Earning Ratio (PER) sebagai 
ukuran kinerja keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan kedua rasio tersebut dapat 
memperkuat cerminan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Hal ini dikarenakan 
investor mengukur kinerja perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba dari pengelolan sumber dana yang dimiliki. 

Penelitian ini ingin mengetahui hubungan kinerja keuangan perusahaan terhadap harga 
saham dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas dan rasio nilai 
pasar sebagai ukuran kinerja perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
menguji pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap harga saham perusahaan yang 
masuk dalam LQ 45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Variabel kinerja 
keuangan diproksi dengan menggunakan rasio likuiditas diukur dengan Current Rasio (CR), 
rasio leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), rasio profitabilitas yang 
dapat diukur dengan Return On Equity (ROE) dan Return On Assets (ROA), dan rasio nilai 
pasar yang diukur dengan Price Earning Ratio (PER). 

 
Literatur Review 

Pasar modal merupakan tempat dimana para investor melakukan aktivitas menjual atau 
membeli surat berharga saham atau obligasi. Menurut Husnan (1996: 3), pasar modal 
merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang uang 
bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang atau modal sendiri. Saham adalah tanda atau 
bukti penyertaan modal pada perusahaan seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemodal 
mebeli saham untuk mendapatkan penghasilan dari saham tersebut (Septyanawati, 2014). 
Menurut Fahmi (2012) saham adalah (1) tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana 
pada suatu perusahaan, (2) kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama 
perusahaan disertai dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya, 
(3) persediaan yang siap untuk dijual. 

Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih 
oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktifitas-aktifitas perusahaan 
untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur 
perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin 
dalam laporan keuangan (Rahman, 2012: 27). Kinerja keuangan dapat diproksi dari rasio – 
rasio laporan keuangan perusahaan. 

Penelitian Luhukay, Mangantar dan Baramuli (2016) yang dilakukan pada perusahaan 
rokok yang terdaftar di BEI mengemukan bahwa CR dan DER tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap harga saham, sedangkan ROA memiliki pengaruh terhadap harga saham 
perusahaan. Sementara itu hasil dari penelitian Hutabarat dan Simanjuntak (2013) yang 
dilakukan pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan perusahaan yang dalam penelitiannya memproksi lima rasio keuangan yaitu CR, 
DEA, DER, ROA, ROE dan NPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 
saham perusahaan. 
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Lisandri dan Adawiyah (2013) dalam penelitiannya yang dilakukan pada perusahaan 
sektor pertanian yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa EPS dan PER memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap harga saham dan yang paling dominan mempengaruhinya adalah 
Price Earning Ratio (PER). Sedangkan ROI, ROE dan DER yang juga dijadikan ukuran 
untuk menentukan kinerja keuangan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap harga saham. 

Sunaryo (2011), melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh ROA, ROE dan EPS 
terhadap Harga Saham pada kelompok industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Hasil 
yang diperoleh menunjukan bahwa secara persial hanya EPS yang berpengaruh signifikan 
dan memiliki korelasi tinggi terhadap harga saham sedangkan secara simultan ROA, ROE 
dan EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Rizkiyanto & Martoatmodjo (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja 
keuangan terhadap harga saham pada perusahaan telekomunkasi di BEI. Hasil pengujian 
secara parsial menunjukkan lima variabel yang digunakan model penelitian yang mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap harga saham adalah variabel Earning Per Share dan Return On 
Asset hal ini diindikasikan dengan nilai signifkansi yang dihasilkan variabel tersebut lebih 
kecil dari tingkat α = 5%. Sedangkan Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Price Earning 
Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian koefisien 
determinasi parsial menunjukkan variabel Earning Per Share memiliki nilai koefisien 
determinasi yang tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tersebut memiliki 
pengaruh yang dominan terhadap harga saham. 

Mandasari & Sugiyono (2014) melakukan penelitian mengenai analisis rasio keuangan 
dan pengaruhnya terhadap harga saham perusahaan transportasi. Berdasarkan hasil uji 
hipotesis dapat diketahui bahwa rasio keuangan berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham. Sedangkan rasio likuiditas yang diukur dengan Quick Ratio berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. Rasio leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio berpengaruh 
tidak signifikan terhadap harga saham dan rasio profitabilitas yang diukur dengan Return On 
Assets berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selain itu berdasarkan R square 
diperoleh hasil 39,8% dan sisanya 60,2% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Anindya (2015), melakukan penelitian mengenai kinerja pengaruh kinerja keuangan 
terhadap harga saham pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI dan hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa Earning Per Share, Debt to Equity Ratio, Return On 
Invesment tidak berpengaruh terhadap Harga Saham sedangkan variable Price Earning Ratio, 
Return On Equity berpengaruh terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perkebunan di Bursa 
Efek Indonesia. Return On Equity mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Harga 
Saham pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian literatur review dari penelitian sebelumnya maka hipotesis yang 
digunakan dalam penelitian sebagai berikut :  
Ha1 : Current Ratio berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan masuk dalam 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 
Ha2 : Debt on Equity Ratio berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan masuk 

dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 
Ha3 : Return on Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan masuk 

dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 
Ha4 : Return on Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan masuk 

dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 
Ha5 : Price Earning Ratio berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan masuk dalam 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 
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Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Obyek 

penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam LQ45 di BEI periode 2013-2017, ada 
sebanyak 45 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Populasi di penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftra di BEI dan yang menjadi 
sampel pada penelitian ini adalah semua laporan keuangan di perusahaan yang masuk dalam 
LQ45 di BEI periode 2013 - 2017. Penelitian ini memiliki dua jenis variabel, yaitu variabel 
bebas yang terdiri dari 5 variabel yaitu Current Ratio (X1), Debt on Equity Ratio (X2), 
Return on Assets (ROA) (X3), Return on Equity (ROE) (X4), dan Price Earning Ratio (X5). 
Dan varibel terikat yaitu Harga Saham (Y). Variabel – variabel tersebut akan dianalisis 
dengan regresi linier berganda (multiple regression) yang dimasukkan dalam bentuk 
persamaan sebagai berikut : 

 
Y   = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4 + a5X5 + e ...........................................(1) 
HS = a0 + a1CR + a2 DER + a3ROA + a4 ROE + a5PER + e ..............................(2) 
 

Dimana : 
HS = Harga Saham 
CR = Current Ratio 
DER = Debt on Equity Ratio 
ROA = Return on Assets 
ROE = Return on Equity 
PER = Price Earning Ratio 

Kemudian untuk menjawab hipotesis dari penelitian ini akan dilakukan uji F dan uji t, 
yang sebelumnya sudah dilakukan uji asumsi klasik pada data. Selain itu, untuk mengetahui 
hubungan dari kinerja keuangan perusahaan dengan harga saham maka akan dianalisis 
dengan menggunakan korelasi yang dicerminkan dari nilai R yang mendekati 1. 
 
Hasil Penelitian 

Sampel penelitian ini sebanyak 45 perusahaan yang masuk dalam LQ-45 di Bursa Efek 
Indonesia periode 2013-2017. Harga saham dan Current Ratio tertinggi dalam penelitian ini 
adalah masing-masing sebesar Rp 94.000,- untuk harga per lembar saham dan 656,74% yang 
merupakan miliki perusahaan Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) sedangkan harga 
saham terendah dimiliki oleh Bumi Resources Tbk (BUMI) yaitu sebesar Rp 50,- dan rata – 
rata harga saham dari 45 perusahaan LQ-45 adalah sebesar Rp 8.068,35,- . Sedangkan rata – 
rata Current Ratio dari 45 perusahaan LQ-45 untuk periode 2013–2017 adalah sebesar 
240,64%. Ini menunjukkan bahwa dari 45 perusahaan LQ-45 yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini Current Ratio-nya rata-rata mengalami kenaikan sebesar 240,64%.  

Sementara itu, perusahaan Matahari Departement Store Tbk (LPPF) memiliki nilai 
DER dan ROE yang paling tinggi dibandingkan dari 45 perusahaan yang masuk dalam 
sampel, yaitu masing – masing sebesar 18,19 kali dan 779,10%. Ini menunjukkan LPPF 
memiliki kemampuan yang besar dalam menghasilkan laba serta mampu mengelola hutang 
perusahaan dari modal miliki perusahaan sendiri. Sedangkan nilai ROA tertinggi yaitu 
sebesar 71,51% dimiliki oleh perusahaan Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) dan nilai PER 
tertinggi dimiliki oleh perusahaan Lippo Karawaci Tbk (LPKR) sebesar 624,77 kali. Nilai 
ROA tersebut menunjukkan bahwa UNVR mampu memperoleh laba dari asset yang dimiliki 
oleh perusahaan, sementara nilai PER pada LPKR menunjukkan seberapa besar harga setiap 
rupiah dari laba perusahaan. 

Analisis regresi bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap 
variabel terikat. Sebelum analisis regresi diolah dan dianalisis terlebih dahulu telah dilakukan 
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uji asumsi klasik, yang hasilnya menunjukkan bahwa model analisis linier berganda sudah 
baik karena sudah memenuhi syarat dari uji normalitas,multikolinier dan autokorelasi. 

 
Tabel 1. Korelasi Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Harga Saham 

Keterangan R R Square Adjusted R Square 
Hubungan kinerja keuangan perusahaan terhadap 
harga saham pada perusahaan yang masuk dalam 
LQ-45 di BEI 

0,459 0,211 0,193 

Sumber : Hasil olahan, 2018 
 

Nilai R sebesar 0,459 atau 45,9% menunjukkan bahwa hubungan antara kinerja 
keuangan perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan yang masuk dalam LQ-45 di 
BEI searah namun dapat dikatakan kategori hubungannya lemah. Artinya jika kinerja 
keuangan perusahaan baik maka harga saham juga mengalami peningkatan, namum 
hubungan tersebut hanya sebesar 45,9% tidak dapat dikatakan cukup kuat hubungannya. 
Sementara R Square sebesar 0,211 atau 21,1% menunjukkan bahwa pengaruh kinerja 
keuangan terhadap harga saham hanya sebesar 21,1% sedangkan 78,9% harga saham 
dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari proksi kinerja keuangan perusahaan pada penelitian 
ini.  

Berikut ini adalah hasil olahan data dari variabel bebas dan variabel terikat sehingga 
dapat terbentuk model regresi linier berganda dari variabel-variabel kinerja keuangan dengan 
harga saham pada perusahaan yang masuk dalam LQ-45 di BEI periode 2013-2017. 

 
Tabel 2. Hasil Olahan Membentuk Persamaan Regresi Linier Berganda 

Variabel Nilai Konstanta dan Koefisien Std. Error 
Konstanta  2318,28 1406,07 
Current Ratio (CR) 0,11 0,99 
Debt on Equity Ratio (DER) 288,86 357,47 
Return on Assets (ROA) 604,58 101,96 
Return on Equity (ROE) -16,22 19,03 
Price Earning Ratio (PER) 16,02 4,80 
Sumber : Hasil olahan, 2018 
 

Berdasarkan tabel 2 di atas maka dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda 
seperti berikut ini : 

 
Harga Saham = 2.318,28+0,11CR+288,86ROA+604,58ROE–16,22DER+16,02PER+e......(3) 
 

Kenaikan CR naik 1 persen akan menambah kenaikan harga saham sebesar Rp 0,11 
demikian juga untuk DER, ROA, dan PER jika naik 1 persen yang masing-masing akan 
mengakibatkan penambahan kenaikan harga saham sebesar Rp,288,86, Rp 604,58 dan Rp 
16,02. Berbeda dengan ROE yang menunjukkan jika naik 1 kali  maka harga saham akan 
mengalami penurunan sebesar Rp 16,22. 

 
Tabel 3. Hasil Uji F 

F Value  F Tabel α Signifikansi 
11,603 2,422 0,05 0,000 

 Sumber : Data Olahan, 2018 
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Hasil uji F menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 11,609 lebih besar dari Ftabel sebesar 
2,422 dengan tingkat signifikansinya 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel 
independen (CR, DER, ROA, ROE, dan PER) memberikan kontribusi terhadap variabel 
dependen (Harga Saham). Nilai signifikan yang lebih kecil dari α = 0,05 menunjukkan bahwa 
model regresi dapat digunakan untuk memprediksi harga saham atau variabel independen 
secara simultan.  

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis 
No Hipotesis Sig. Keputusan Hipotesis 
1 Ha1 : Current Ratio berpengaruh positif 

terhadap harga saham perusahaan yang 
masuk dalam LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2017 

0,909 Ha1 ditolak dan Ho diterima 

2 Ha2 : Debt on Equity Ratio (DER) berpengaruh 
positif terhadap harga saham perusahaan 
yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2017 

0,420 Ha2 ditolak dan Ho diterima 

3 Ha3 : Return on Assets (ROA) berpengaruh 
positif terhadap harga saham perusahaan 
yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2017 

0,000 Ha3 diterima dan Ho ditolak 

4 Ha4 : Return on Equity (ROE) berpengaruh 
positif terhadap harga saham perusahaan 
yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2017 

0,395 Ha4 ditolak dan Ho diterima 

5 Ha5 : Price Earning Ratio berpengaruh positif 
terhadap harga saham perusahaan yang 
masuk dalam LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2017 

0,001 Ha5 diterima dan Ho ditolak 

Sumber : Data Olahan, 2018 
 

Hasil pengujian hipotesis pertama adalah Ha1 ditolak dan Ho1 diterima karena nilai 
signifikansinya lebih besar dari 0,05, ini berarti bahwa Current Ratio tidak berpengaruh 
positif terhadap harga saham perusahaan yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2013-2017. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 
Luhukay, Mangantar dan Baramuli (2016), Hitabarat dan Simanjuntak (2013), serta 
Rizkiyanto dan Martoatmodjo (2015).  Namun berbeda dengan hasil penelitian Claresia et. Al 
(2012) dan Yukas (2012) yang menemukan bahwa Current Ratio berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. 

Hasil uji hipotesis yang kedua juga menghasilkan penolakan hopitesis karena nilai 
signifikannya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Debt on Equity Ratio 
(DER) tidak berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan yang masuk dalam LQ45 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
Hermawati (2008), Luhukay, Mangantar dan Baramuli (2016), Hutabarat dan Simanjuntak 
(2013), Lisandri dan Adawiyah (2013), Rizkiyanto dan Martoatmodjo (2015) dan Anindya 
(2015), namun berbeda dengan hasil penelitian Kusumawardani (2010) yang menemukan 
bahwa Debt on Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap harga saham. Ini 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga saham tidak diperngaruhi oleh utang yang 
dimiliki oleh perusahaan. Ini menunjukkan resiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan 
jika perusahaan membiayai aktiva dengan menggunakan hutang. 
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Selanjutnya hasil pengujian hipotesis keempat juga menunjukkan hipotesis yang 
ditolak, artinya Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh positif terhadap harga saham 
perusahaan yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.  Ini sejalan 
dengan penelitian Hutabarat dan Simanjuntak (2013) dan Lisandri dan Adawiyah (2013). 
ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari pengelolaan modal 
yang perusahaan miliki, dapat juga dikatakan seberapa besar kemampuan modal untuk 
menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. ROE menunjukkan hubungan yang negatif 
terhadap harga saham ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat rasio maka semakin 
rendah harga saham atau harga saham akan mengalami penurunan disaat ROE memiliki nilai 
rasio yang tinggi. 

Sementara itu, hipotesis ketiga dan kelima dapat diterima, ini dilihat dari nilai 
signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05 yaitu masing – masing sebesar 0,000 dan 0,001. Ini 
menunjukkan bahwa hipotesis ketiga, Return on Assets (ROA) memiliki pengaruh yang 
positif terhadap harga saham perusahaan yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2013-2017 dapat diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Luhukay, Mangantar dan 
Baramuli (2016), Lisandri dan Adawiyah (2013), Rizkiyanto dan Martoatmodjo (2015), 
Nurmalasari (2009) dan Anindya (2015). Hasil penelitian ini berbeda dengan Hutabarat dan 
Simanjuntak (2013) yang menemukan Return on Assets (ROA) tidak pengaruh yang positif 
terhadap harga saham. 

Temuan kelima dalam penelitian ini adalah Price Earning Ratio (PER) memiliki 
pengaruh yang positif terhadap harga saham perusahaan yang masuk dalam LQ45 di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2013-2017. Ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian 
ini diterima. Ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lisandri dan 
Adawiyah (2013) dan Anindya (2015), namun tidak sejalan dengan hasil penelitian 
Rizkiyanto dan Martoatmodjo (2015). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar earning 
yang diberikan kepada investor maka harga saham pun akan semakin meningkat. Karena 
sesuai dengan tujuan dan harapan dari investor, dalam menginvestasikan dana yang mereka 
miliki kedalam perusahaan investor mengharapkan keuntungan. 

 
Kesimpulan 

Hasil uji F yang dilakukan menunjukkan variabel independen (CR, DER, ROA, ROE, 
dan PER) memberikan kontribusi terhadap variabel dependen (Harga Saham). Hal ini 
menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi harga saham atau 
variabel independen secara simultan. Sementara itu, temuan dari pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini adalah Return on Assets (ROA) dan Price Earning Ratio (PER) memiliki 
pengaruh yang signifikan dan positif terhadap harga saham pada perusahaan yang masuk dalam 
LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017, sedangkan Current Ratio, Debt on Equity 
Ratio, dan Return on Equity (ROE) tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham pada 
perusahaan yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

Kinerja keuangan perusahaan yang digambarkan melalui rasio-rasio keuangan dapat 
memberikan informasi kepada investor atau penggunan laporan keuangan lainnya dalam 
pengambilan keputusan khususnya dalam keputusan yang prioritas investor dalam 
menanamkan modalnya. Hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai informasi investor 
sebeum menanamkan modal mereka di Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat mempertimbangkan atau menambah variabel bebas lainnya yang tidak 
digunakan dalam penelitian ini.   
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Abstract 
 

The purpose of this research is to examine the influences of sustainability report disclosure 
such as economic, environmental, and social aspect on company’s financial performance 
which are measured by ROA. The samples of the research were taken by using purposive 
sampling method which it based on many criterias. The samples of this research are 
composed of 22 companies that listed in BEI which are have been participated in ISRA 
during 2013-2015. The analysis data on this research is multiple regression. The result of this 
research shows that sustainability report disclosure which is economic aspect has effect on 
company’s financial performance. But, sustainability report disclosure which are 
environmental and social aspect has no effect on company’s financial performance.  
 
Keyword: Sustainability Report, Profitability 
 
 
Latar Belakang 

Dalam dewasa ini, perusahaan tidak cukup menerbitkan laporan keuangan yang 
berkaitan dengan informasi keuangan saja namun, perusahaan harus menerbitkan laporan 
yang berisi tentang informasi non keuangan. Informasi tambahan non keuangan sangat 
diperlukan karena investor lebih tertarik dengan perusahaan yang mengungkapkan informasi 
tambahan. Oleh karena itu, banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan pengungkapan 
laporan berkelanjutan (sustainability report) secara berturut-turut. Pengungkapan 
sustainability report adalah sebagai bukti pertanggungjawaban akuntabilitas publik bagi para 
stakeholders. Dengan adanya pengungkapan sustainability report, perusahaan dapat 
menunjukkan bahwa aktivitas operasional yang dilakukan dapat diterima dan mendapatkan 
legitimasi dari masyarakat. 

Pengungkapan sustainability report di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan dan hal ini diharapkan mempunyai peran yang cukup besar. Pengungkapan 
sustainability report dapat membantu perusahaan untuk bertahan dalam persaingan bisnis 
karena perusahaan trnasparan dalam mengungkapkan informasi kepada para pemanguku 
kepentingan. Sustainability report ini dapat digunakan dalam penelitian untuk mengukur 
apakah ada pengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan suatu 
perusahaan dapat digunakan untuk meramal masa depan perusahaan dalam segi sumber daya 
ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, sustainability report sering dikaitkan dengan kinerja 
keuangan perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian untuk  melihat 
apakah ada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terdapat di dalam sustainability 
report berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan dari sisi profitabilitas, yaitu ROA. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aspek ekonomi, sosial, dan 
lingkungan yang terdapat dalam sustainability report berpengaruh atau tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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Kontribusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah untuk menambahkan teori 
dan pengetahuan mengenai aspek-aspek di dalam sustainabilty reportdan sumber referensi 
dan pengembangan penelitian lebih lanjut. 
 
Kajian Literatur  

Teori Stakeholder 
Stakeholder adalah para pemangku kepentingan perusahaan dan terdiri dari para 

pemegang saham, investor, kreditor, masyarakat, karyawan, pemasok dan pemerintah. Setiap 
perusahaan harus menjalankan kegiatan operasi dan dalam mengambil keputusan harus 
memperhatikan kepentingan stakeholder. Stakeholder mempunyai kepentingan langsung 
dimana mereka mempengaruhi atau dipengaruhi dalam pencapaian tujuan perusahaan 
(Hunger dan Wheelen,2001:80). Menurut Hadi (2011), teori stakeholder mempertegas bahwa 
keberadaan perusahaan di tengah lingkungan tidak dapat dilepaskan dengan 
stakeholderkarena stakeholder merupakan kesatuan di dalam suatu perusahaan atau 
organisasi. 

Oleh karena itu, pengungkapan sustainability report adalah salah satu bukti 
pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Busyra (2012) dalam 
penelitian Bonita (2016) menyatakan bahwa salah satu strategi bisnis dapat bertahan lama, 
perusahaan dalam kegiatan bisnis dituntut serta menuntut dirinya agar menjamin dan 
menghargai hak serta kepentingan semua pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis suatu 
perusahaan. 
 

Teori Legitimasi 
Menurut Ghozali dan Chariri (2007) di dalam Sejati (2014) menyatakan bahwa hal 

yang melandasi adanya teori legitimasi, yaitu kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan 
dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Oleh 
karena itu, dengan adanya legitimasi dari masyarakat, perusahaan dapat meningkatkan nilai 
perusahaan dan masyarakat tentunya akan mempercayai perusahaan tersebut sehingga 
masyarakat dapat menggunakan produk atau jasa perusahaan lebih banyak maka hal tersebut 
akan berdampak peningkatan laba perusahan itu sendiri.  

Oleh karena itu, teori ini mendorong perusahaan untuk membuat sustainability report 
untuk membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial. Dengan 
adanya pengungkapan informasi tentang dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial di dalam 
sustainability report, perusahaan dapat mempertahankan operasi perusahaan secara 
berkesinambungan. 

 
Sustainability Report 

Menurut Elkington (1997) di dalam Natalia dan Tarigan (2014) menjelaskan bahwa 
sustainability report adalah laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan 
tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan 
yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan. 

Sustainability report dibuat untuk membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan, 
mengelola perubahan, mengukur kinerja dalam rangka membentuk operasi perusahaan yang 
lebih berkelanjutan. Sustainability report adalah sebuah laporan yang terintegrasi dimana 
laporan tersebut terpisah dari laporan keuangan. Sustainability report ini bersifat sukarela 
dimana perusahaan tidak wajib untuk membuat laporan berkelanjutan ini namun, diharapkan 
semua perusahaan melakukan pengungkapan sustainability report.  

Menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) di dalam 
Adhipradana (2013), sustainability report memiliki manfaat sebagai berikut : 
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1. Memberikan informasi kepada stakeholder, dapat meningkatkan prospek perusahaan, 
dan membangun transparansi perusahaan. 

2. Menjadi cerminan bagaimana suatu perusahaan dapat mengelola resikonya dengan baik. 
3. Dapat digunakan sebagai stimulasi leadership thinking dan performance yang didukung 

dengan semangat kompetisi. 
4. Dapat mencerminkan cara perusahaan menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi 

kepentingan para pemangku kepentingan untuk jangka yang panjang. 
 

Kinerja Keuangan 
Untuk menentukan pengambilan keputusan, para stakeholder memerlukan informasi 

tentang kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan menurut Wibowo di dalam penelitian 
Jannah (2016) adalah sebuah gambaran tentang kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan 
dimana untuk menilai kondisi keuangan perusahaan itu sendiri dengan menggunakan alat-alat 
analisis keuangan. 

Salah satu indikator yang dapat mengukur kinerja keuangan adalah rasio profitabilitas. 
Profitabilitas ini menggambarkan bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam 
menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu. Rasio profitabilitas menggambarkan 
seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional. Sari (2013) 
menyatakan semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin banyak informasi yang 
disampaikan perusahan terhadap para stakeholder, hal ini dilakukan untuk meyakinkan para 
stakeholder perusahaan. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
Sumber: Data Olahan (2018). 

Pengungkapan Sustainability Report Aspek Ekonomi Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Keuangan 

Informasi yang disajikan di dalam sustainability report merupakan bukti 
pertanggungjawaban perusahaan kepada para stakeholder terutama pemegang saham dan 
investor. Dengan adanya sustainability report diharapkan perusahaan mendapatkan 
kepercayaan dari stakeholder sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Informasi yang 
disajikan berupa aspek dan kinerja perusahaan dapat meyakinkan stakeholder terutama 
pemegang saham dan investor untuk mengambil keputusan dalam menanamkan sumber daya 
ekonomi ke dalam perusahaan. Dengan adanya hal tersebut maka, perusahaan dapat 
menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Hal tersebut dapat diukur dalam segi 
profitabilitas yaitu ROA. 

H1 :  Aspek kinerja ekonomi dalam sustainability report berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan. 

Sustainability Report  

𝑋𝑋1 : Aspek Ekonomi 

𝑋𝑋2 :Aspek Lingkungan 

𝑋𝑋3 : Aspek Sosial 

Kinerja 
keuangan 

berupa ROA  
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Pengungkapan Sustainability Report Aspek Lingkungan Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Keuangan 

Aspek lingkungan dapat menjelaskan bagaimana perusahaan mengatasi isu-isu yang 
sedang terjadi saat ini seperti dalam mengelola kerusakan lingkungan maupun membantu 
mengatasi masalah bencana alam. Dengan adanya hal tersebut, perusahaan dapat 
menciptakan citra perusahaan yang baik sehingga perusahaan akan dikenal dengan reputasi 
yang baik oleh para stakeholder. Hal tersebut akan berdampak bagi kinerja keuangan 
perusahaan karena para stakeholder terutama para pemegang saham dan investor akan yakin 
untuk menanam sumber daya modal di perusahaan yang bersangkutan. 

H2: Aspek kinerja lingkungan dalam sustainability report berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan. 

 
Pengungkapan Sustainability Report Aspek Lingkungan Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Keuangan 

Pengungkapan informasi aspek sosial dalam sustainability report memiliki dampak 
bagi organisasi masyarakat. Aspek sosial ini dibagi menjadi hak asasi manusia, masyarakat, 
tanggungjawab atas produk dan praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja. 
Pengungkapan aspek sosial ini dapat menguatkan teori legitimasi dimana perusahaan bisa 
mendapatkan pengakuan dan meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan peduli dengan 
aktivitas sosial.  

Selain itu, perusahaan dianggap memiliki simpati terhadap aktivitas sosial sehingga 
masyarakat mempercayai perusahaan dan memiliki royalitas untuk menggunakan produk 
yang dihasilkan perusahaan sehingga akan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

H3: Aspek sosial dalam sustainability report berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
 

Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) 

metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme 
yang digunakan untuk meneliti suatu populasi tertentu, dimana pengumpulan data 
menggunakan sejumlah instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan yang 
meliputi rasio profitabilitas yaitu Return On Assets (ROA). Hasil ROA yang positif 
menggambarkan bahwa aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan dapat 
memberikan laba bagi perusahaan dan sebaliknya. 
ROA = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎 
 

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah sustainability report yang 
meliputi aspek kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Variabel independen ini diukur 
sesuai dengan Sustainability Report Disclosure Index (SRDI). Variabel SRDI akan 
memberikan nilai 1 apabila item diungkapkan dan memberi skor 0 jika item tersebut tidak 
diungkapkan dan kemudian keseluruhan nilai akan dijumlahkan. Setelah diberikan nilai, nilai 
tersebut akan dimasukkan ke dalam rumus SRDI, yaitu : 
SRDI = 𝑖𝑖𝑘𝑘 
Keterangan : 
SRDI = Sustainability Report Disclosure Index 
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n = jumlah item yang diungkapkan 
k = jumlah item yang diharapkan 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan keuangan 
tahunan auditan dan sustainability report tahun 2013, 2014, dan 2015 dengan cara mengakses 
situs resmi BEI dan website resmi masing-masing perusahaan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode dokumentasi.  

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengeluarkan 
sustainability report dan terdaftar di BEI pada periode 2013-2015. Sedangkan metode 
pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah 
pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan kriteria penelitian. Adapun kriteria 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Perusahaan publik yang telah listing di BEI. 
2. Perusahaan yang melakukan pengungkapan sustainability report secara berturut-turut 

dari tahun 2013, 2014, dan 2015. 
3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan auditan tahunan secara berturut-

turut dari tahun 2013, 2014, dan 2015. 
4. Pengungkapan sustainability report yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

GRI-4. 
5. Perusahaan publik yang pernah berpartisipasi di Sustainability Reporting Award. 

Terdapat 75 perusahaan publik yang telah melakukan pengungkapan sustainability report dan 
terdaftar dalah National Center for Sustainability Reporting. Namun, hanya ada 22 
perusahaan publik yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.  

Data-data diambil dan dijadikan sampel dalam penelitian ini, kemudian data-data 
tersebut diolah dengan menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) sehingga 
olahan data akan dihasilkan dalam bentuk tabel, grafik, serta kesimpulan yang berfungsi 
untuk mengambil keputusan atas hasil analisis. Adapun teknik analisis data yang diguanakn 
dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif , uji asumsi klasik, analisis regresi linear 
berganda, dan uji hipotesis. 
Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda. Model regresi 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Y (ROA) = ∝ +𝛽𝛽1𝑥𝑥1 +  𝛽𝛽2𝑥𝑥2 + 𝛽𝛽3𝑥𝑥3 + 𝜀𝜀1 
Keterangan : 
Y  = kinerja keuangan berupa ROA  
𝑥𝑥1 = indikator sustainability report aspek ekonomi 
𝑥𝑥2 = indikator sustainability report aspek lingkungan 
𝑥𝑥3 = indikator sustainability report aspek sosial 
𝛽𝛽1 − 𝛽𝛽3= koefisien regresi 
𝜀𝜀1 = koefisien error 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tabel 4.1 
Jumlah Sampel Penelitian 
Kriteria Jumlah 

Perusahaan publik yang pernah mempublikasikan 
sustainability report dan mengikuti ISRA 

75 perusahaan 

Perusahaan yang tidak sesuai kriteria (53 perusahaan) 
Jumlah sampel penelitian 22 perusahaan 

Sumber: Data Olahan (2018). 
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Berdasarkan tabel di atas, terdapat 53 perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria 
sehingga terdapat 22 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam 
penelitian ini. Jumlah periode penelitian ini adalah 3 tahun sehingga terdapat 66 Sampel. 
Sampel penelitian yang terpilih terdiri dari 5 jenis sektor usaha, yaitu sektor perbankan dan 
non perbankan, industri dan otomotif, pertambangan dan infrastruktur, telekomunikasi, dan 
properti. 

Tingkat profitabilitas terbesar yang diukur dalam ROA pada tahun 2013-2015 yaitu 
0.15164 diperoleh dari PT Semen Indonesia Tbk. Sedangkan perusahaan yang banyak banyak 
mengungkapkan aspek sustainabilty report terbanyak adalah PT Holcim Tbk dengan indeks 
sebesar 0.80. 
 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 
N Minimum 

Maxi-
mum Mean 

Std. 
Deviation 

Aspek Ekonomi 66 .22 1.00 .5253 .17921 
Aspek Lingkungan 66 .03 .97 .2857 .23500 
Aspek Sosial 66 .11 .98 .3375 .18245 
ROA 66 -.15 .19 .0469 .06396 
Valid N (listwise) 066     

Sumber: Data Olahan (2018). 
 

Uji Normalitas 
Tabel 4.3 

Nilai Uji Normalitas Dengan  
Metode Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 66 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .05744478 
Most Extreme Differences Absolute .138 

Positive .138 
Negative -.136 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.122 
Asymp. Sig. (2-tailed) .161 

 a. Test distribution is Normal. 
Sumber: Data Olahan (2018). 
 

Dapat dilihat pada tabel 4.6  bahwa hasil uji Kolmogrov-smirnov Z (I-Sample K-S) 
menunjukkan nilai Kolmogrov-smirnov Z (I-Sample K-S) sebesar 1,122 dan nilai Asump. Sig. 
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(2-tailed) 0,161 > 0,05. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa residual telah terdistribusi 
normal. Penulis sebenarnya ingin menguji sisi profitabilitas lainnya yang diukur oleh ROE 
namun hasil data tidak terdistribusi normal sehingga variabel profitablitas yang diambil 
hanya ROA. 

 
Uji Heteroskedastisitas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 4.1 Uji Heteroksdastisitas dengan Scatterplot 
Sumber: Data Olahan (2018). 

 
Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa model regresi tidak terdapat gejala 

heteroskdastisitas karena tidak ada membentuk pola yang jelas. Hal ini dapat ditunjukkan 
dengan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat 
disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 
 
Uji Autokorelasi 

Tabel 4.4 
Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,440a ,193 ,154 ,05882 2,220 

a. Predictors: (Constant), Aspek Sosial, Aspek Lingkungan, Aspek 
Ekonomi 
b. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Data Olahan (2018). 
 

Nilai Durbin-Watson (DW) dari ouput SPSS adalah sebesar 2,220. Dengan 
menggunakan nilai signifikan 0,05 dan jumlah data sebanyak 66, serta jumlah variabel 
independen sebanyak 3 buah, maka diperoleh nilai dL sebesar 1,5079 dan nilai dU sebesar 
1,6974. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat 
autokorelasi karena dU < d < 4-dU (1,6974 < 2,220 < 2,3026). 
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Uji Multikolinearitas 
Tabel 4.5 

Uji Multikolenearitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Olahan (2018). 
 

Berdasarkan tabel di atas bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF 
kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi 
multikolineritas.  
 
Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan 
antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.8 model regresi 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Y (ROA) = -0,036 + 0,180 aspek ekonomi -0,060 aspek lingkungan +  0,016 aspek sosial 
Uji Hipotesis 

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh nilai R sebesar 0,440 yang artinya bahwa hubungan 
aspek sustainability report dengan kinerja keuangan perusahaan adalah tinggi. Nilai koefisien 
determinasi atau R-Square mempunyai nilai sebesar 0,154 atau 15,4%. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial di dalam 
sustainability report adalah sebesar 0,154, sedangkan sisanya sebesar 0,807 dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak ada di dalam model penelitian ini. 

Dalam hasil uji T menunjukkan bahwa aspek ekonomi dalam sustainability report 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan aspek lingkungan dan sosial dalam 
sustainability report tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
 
Pembahasan 
Pengungkapan Sustainability Report Aspek Ekonomi Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Keuangan  

Informasi yang termuat dalam sustainability report aspek ekonomi meyakinkan bahwa 
sumber daya modal yang kompetitif dengan tingkat resiko yang rendah pada stakeholder. 
Informasi yang disajikan di dalam sustainability report merupakan bukti 
pertanggungjawaban perusahaan kepada para stakeholder terutama pemegang saham dan 
investor. Dengan adanya sustainability report diharapkan perusahaan mendapatkan 
kepercayaan dari stakeholder sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard
ized 

Coeffici
ents 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toler
ance VIF 

1 (Constant) -,036 ,023  -1,564 ,123   
Aspek Ekonomi ,180 ,057 ,504 3,179 ,002 ,518 1,93

2 
Aspek 
Lingkungan 

-,060 ,042 -,219 -1,434 ,157 ,559 1,78
8 

Aspek Sosial ,016 ,058 ,046 ,276 ,783 ,479 2,09
0 

a. Dependent Variable: ROA 
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Informasi yang disajikan berupa aspek ekonomi dapat meyakinkan stakeholder 
terutama pemegang saham dan investor untuk mengambil keputusan dalam menanamkan 
sumber daya ekonomi ke dalam perusahaan. Dengan adanya hal tersebut maka, perusahaan 
dapat menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil 
pengujian penelitian ini yang menunjukkan bahwa nilai koefisien aspek ekonomi sebesar 
0,180 yang mempunyai arti aspek ekonomi dalam sustainability report akan memberikan 
pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dari segi profitabilitas. Hasil 
pengujian juga menunjukkan nilai signifikansi aspek ekonomi sebesar 0,002 yang artinya 
lebih kecil dari 0,05 (signifikansi < 0,05) sehingga Ho ditolak dan 𝐻𝐻1 diterima. Hal ini sangat 
sesuai dengan teori stakeholder dimana pengungkapan aspek ekonomi di dalam sustainability 
report dapat menjelaskan dampak perusahaan terhadap kondisi perekonomian para 
stakeholder.  

 
Pengungkapan Sustainability Report Aspek Lingkungan Berpengaruh Terhadap 
Kinerja Keuangan  

Berdasarkan hasil ouput SPPS yang menunjukkan bahwa nilai koefisien aspek 
lingkungan sebesar -0,060 dengan nilai signifikansi sebesar 0,157 menunjukkan bahwa lebih 
besar dari 0,05 (signifikansi > 0,05) sehingga Ho diterima dan 𝐻𝐻2 ditolak. Dimana artinya 
bahwa variabel aspek lingkungan dalam sustainability report tidak berpengaruh signifikan 
terhadap ROA.  

Hal ini tidak sesuai dengan teori stakeholder dimana perusahaan yang telah melakukan 
tanggung jawab lingkungan yang diungkapkan di dalam sustainability report seharusnya 
mendapatkan dukungan dan dapat diterima oleh para stakeholder perusahaan. Menurut 
penelitian Widati (2016), aspek lingkungan tidak mempengaruhi ROA karena pengungkapan 
kinerja lingkungan tidak dapat mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. Dalam tahapan pengungkapan aspek lingkungan akan terjadi pada respon dari 
pasar dan setelah itu baru akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Semua biaya 
yang telah dikeluarkan perusahaan terhadap kinerja lingkungan baru akan mempunyai 
pengaruh namun dalam waktu jangka panjang sehingga dalam jangka waktu yang pendek, 
kinerja keuangan perusahaan tidak akan memiliki pengaruh dari pengungkapan aspek kinerja 
lingkungan. 
 
Pengungkapan Sustainability Report Aspek Sosial Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Keuangan  

Berdasarkan hasil output dari SPSS yang menunjukkan bahwa nilai koefisien aspek 
sosial sebesar -0,060 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 menunjukkan bahwa lebih besar 
dari 0,05 (signifikansi > 0,05) sehingga Ho diterima dan 𝐻𝐻3ditolak. Maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel aspek sosial dalam sustainability report tidak berpengaruh signifikan 
terhadap ROA. 

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan teori stakeholder dan legitimasi dimana 
menjelaskan bahwa semakin banyak pengungkapan kinerja sosial maka akan mendapatkan 
dukungan dan keyakinan dari para stakeholder perusahaan. Dimana teori stakeholder 
menjelaskan bahwa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial maka akan 
semakin mendapatkan dukungan yang positif dan dapat diterima oleh stakeholder. Hal ini 
sesuai dengan teori dari penantang yang tidak menyetujui konsep tanggung jawab sosial 
perusahaan. Di dalam Harahap (2011) alasan para penantang yang tidak setuju terhadap 
konsep sosial ekonomi adalah sebagai berikut: 
1. Perhatian perusahaan dapat dialihkan dari tujuan utama perusahaan adalah mencari laba. 

Dimana perusahaan akan fokus dalam melakukan tanggung jawab sosial sehingga 
perusahaan dapat melalaikan tujuan utama dalam mencari laba dan mengeluarkan biaya 
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yang banyak yang dapat mengakibatkan pemborosan dan tidak menciptakan kinerja 
keuangan perusahaan yang baik. 

2. Memungkinkan perusahaan dapat terlibat terhadap permainan kekuasaan atau politik 
secara berlebihan sehingga dapat melenceng dari lapangan kegiatan usaha perusahaan.  

3. Perusahaan yang melibatkan diri dalam aspek sosial tentunya memerlukan dana dan 
tenaga yagn cukup besar dan tentunya ada probabilitas perusahaan tidak dapat memenuhi 
hal tersebut dengan dana perusahaan yang terbatas. Oleh karena itu, perusahaan dapat 
mengalami kebangkrutan maupun menghasilkan kinerja pertumbuhan perusahaan yang 
menurun. 

4. Keterlibatan pada kegiatan sosial yang kompleks tentunya memerlukan tenaga dan para 
ahli yang belum dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan harus mencari tenaga di 
luar perusahaan dan tentunya mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang besar oleh 
perusahaan. 

 
Kesimpulan, Rekomendasi, dan Keterbatasan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pada hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengungkapan sustainability report 

aspek ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan diterima, artinya indikator aspek 
ekonomi yang diungkapkan dalam sustainability report memiliki pengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan dalam ROA. Hasil pengujujian 
ini memiliki nilai signifikansi < 0,05 dan sesuai dengan penelitian oleh Soelistyoningrum 
& Prastiwi (2011) yang menyatakan bahwa pelaporan kinerja ekonomi dalam 
sustainability report berpengaruh terhadap ROA. 

2. Pada hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pengungkapan sustainability report aspek 
lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan ditolak, artinya indikator aspek 
lingkungan yang diungkapkan dalam sustainability report tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan dalam ROA. Hasil 
Pengujian ini memiliki nilai signifikansi > 0,05 dan hal ini sesuai dengan penelitian dari 
Widati (2016) menyatakan bahwa aspek lingkungan dalamsustainability report tidak 
memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Aspek lingkungan 
dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena dalam tahapan pengungkapan 
akan terjadi respon dari pasar terlebih dahulu dan dalam jangka waktu yang panjang baru 
akan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

3. Pada hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pengungkapan sustainability report aspek 
sosial berpengaruh terhadap kinerja keuangan ditolak, artinya indikator aspek sosial yang 
diungkapkan dalam sustainability report tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan dalam ROA. Hasil Pengujian ini 
memiliki nilai signifikansi > 0,05 dan hal ini sesuai dengan penelitian dari Purnomo & 
Tarigan (2014) menyatakan bahwa aspek sosial yang tercantum di dalam sustainability 
report memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 
Aspek sosial dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan karena menurut sekelompok 
yang menentang konsep sosial ekonomi menyatakan bahwa perusahaan hanya 
melibatkan diri dalam pemborosan dan berdampak pada tidak berkembangnya kinerja 
keuangan perusahaan yang baik. 

Adapun keterbatasan di dalam penelitian ini adalah jumlah sampel penelitian yang 
digunakan relatif terlalu sedikit karena perusahaan yang mengungkapkan sustainability 
report masih sedikit dan jumlah periode waktu penelitian relatif pendek karena keterbatasan 
data. Oleh karena itu, diharapkan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 
penelitian ini dapat memperluas sampel penelitian dengan mengubah atau memperbanyak 
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sampel penelitian agar hasil yang diperoleh dapat menunjukkan pengaruh pengungkapan 
sustainability report terhadap kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Peneliti 
selanjutnya juga dapat menambah periode pengamatan sehingga hasil yang dikeluarkan dapat 
lebih tepat dan menambah jumlah variabel dependen. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas 
terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Risiko kredit dan risiko 
likuiditas merupakan risiko yang harus dikelola oleh perbankan, risiko kredit diproxikan 
kedalam nilai Non Performing Loan sedangkan risiko likuiditas akan diproxikan kedalam 
nilai Loan to Deposits Ratio. Penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh kedua variabel 
tersebut terhadap profitabilitas yang diproxikan kedalam Return on Assets. 
Penelitian ini menggunakan data tahun buku 2017 dari seluruh bank yang masuk dalam 
kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia yang berjumlah sebanyak 
22 bank. Penelitian ini menggunakan dua variabel indpenden yaitu Non Performing Loan 
(NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan variabel dependen yaitu Return on Asset 
(ROA). Berdasarkan hasil uji statistik secara simultan menunjukan bahwa R2 sebesar 87,6%, 
Berdasarkan hasil uji regresi sederhana menunjukan bahwa variabel non performing loan 
(NPL) memiliki nilai signifikansi 0,04 yang berarti lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan 
bahwa risiko kredit  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank 
Pembangunan Daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa dengan meningkatnya risiko 
kredit maka dapat mengakibatkan menurunnya laba yang akan diperoleh oleh BPD. 
Selanjutnya variabel loan to deposits ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
profitabilitas, hal ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit berpengaruh signifikan terhadap 
laba pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dan menunjukan bahwa dengan 
meningkatnya penyaluran kredit  maka dapat mengakibatkan meningkatkan laba yang akan 
diperoleh oleh BPD.  
 
Kata Kunci: Non Performing Loan, Loan to Deposits Ratio, Return on Assets 
 
 
Pendahuluan 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuksimpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Dengan kata lain, bank, dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai lembaga 
intermediasi (financial intermediary) yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 
perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Fungsi bank 
sebagai lembaga intermediasi ini membuat bank memiliki posisi yang strategis dalam 
perekonomian, pasalnya, dengan aktivitasnya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan 
dana kepada masyarakat yang membutuhkan akan meningkatkan arus dana untuk 
investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan 
perekonomian nasional. 

Industri perbankan merupakan industri yang syarat dengan risiko, terutama karena 
melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai 
investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berhaga dan penanaman dana 
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lainya (Ghozali, 2012). Kondisi perbankan di Indonesia selama tahun 2005- 2007 
merupakan periode yang penuh dinamika bagi industri perbankan nasional. 

Dengan adanya perkembangan sektor perbankan yang sangat pesat, hal ini 
mendorong pihak perbankan untuk lebih meningkatkan tingkat kesehatan 
perbankanmenjadi lebih baik sehingga potensi krisis perbankan dapat dihindari.  Bank 
Indonesia melakukan langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen 
risiko yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011  tentang Penilaian 
Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan pendekatan risiko yang  mencakup penilaian 
terhadap empat faktor yaitu Risk Profile (Profil Risiko), Good  Corporate Governance 
(GCG), Earnings (Rentabilitas), dan Capital (Permodalan) yang selanjutnya disebut 
dengan metode RGEC yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 
tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat  Kesehatan Bank Umum. Penulis 
membatasi penelitian ini dengan hanya menggunakan dua variabel saja, yaitu  dari risiko 
kredit dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas. Menurut Sofyan (2003),  kinerja 
perbankan dapat diukur dengan menggunakan rata-rata tingkat bunga pinjaman, rata-
rata tingkat bunga simpanan, dan profitabilitas perbankan. Lebih lanjut lagi dalam 
penelitiannya menyatakan bahwa tingkat bunga simpanan merupakan ukuran kinerja 
yang lemah dan menimbulkan masalah, sehingga dalam penelitiannya diisimpulkan bahwa 
profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu 
bank. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah Return onAsset (ROA), yang umumnya 
digunakan dalam industri perbankan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan 
yang semakin baik karena tingkat kembalian (return) semakin besar. Apabila ROA 
meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya 
adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham  Bank dalam 
menjalankan operasinya tentunya tak lepas dari berbagai macam risiko.   Risiko usaha 
bank merupakan tingkat ketidak pastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau 
diharapkan akan diterima (Permono, 2000). Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio 
keuangan yang bekaitan dengan risiko kredit. Menurut Ali (2006), risiko kredit adalah 
risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya 
kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. NPL adalah perbandingan antara total 
kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur. Bank dikatakan 
mempunyai NPL yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar daripada 
jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai NPL yang 
tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun 
biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut akan 
mengganggu kinerja bank tersebut. Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang 
mengukur kemampuan bank untuk memenihi kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga 
semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut 
mampu menyalurkan  kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka 
kinerja bank juga nmeningkat. Dengan demikian besar-kecilnya rasio LDR suatu 
bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. Memprediksi kegagalan finansial 
bank merupakan hal penting karena dapat mencegah atau mengurangi efek negatif yang 
timbul dan mempengaruhi sistem ekonomi. Banyak pihak yang berkepentingan dalam 
penilaian kinerja pada sebuah perusahaan perbankan, diantaranya bagi para manajer, 
investor, pemerintah, masyarakat bisnis, maupun lembaga-lembaga yang terkait. 

Manajemen sangat memerlukan hasil penilaian terhadap kinerja unit bisnisnya, yaitu 
untuk memastikan tingkat ukuran keberhasilan para manajer dan sekaligus sebagai 
evaluasi penyusunan perencanaan strategi maupun operasional pada masa 
selanjutnya. Kinerja perbankan yang baik akan menarik minat investor untuk 
melakukan investasi pada sektor perbankan, Karena investor melihat, semakin sehat suatu 
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bank, maka manajemen bank tersebut bagus. Serta diharapkan bisa memberikan return yang 
tinggi. 

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda, menurut Werdaningtyas 
(2002) hasil dari penelitian tersebut adalah pangsa pasar tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas, sedangkat variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai 
pengaruh positif terhadap profitabilitas dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 
berpengaruh terhadap profitabilitas. Suyono (2005) dalam  penelitiannya menunjukkan 
rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terdapat 
Return On Asset (ROA), sedangkan Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan 
(NPL) pertumbuhan laba operasi dan pertumbuhan kredit tidak menujukkan hasil yang 
signifikan terhadap ROA. Paramitha (2012), risiko kredit dan likuiditas berpengaruh 
secara  simultan terhadap profitabilitas yang mengidentifikasikan variabel risiko kredit dan 
likuiditas secara serempak berperan dalam upaya perolehan profitabilitas pada perusahaan 
perbankan yang go public. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis risiko kredit dan 
risiko likuiditas yang merupakan bagian dari RGEC pada Bank Pembangunan Daerah di 
Indonesia. 
 
Literatur Review 

Menurut Brigham dan Houston (2001) isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang 
diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana 
manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi penting yang 
dikeluarkan oleh perusahaan yang berpengaruh terhadap keputusan investasi pihak diluar 
perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi 
tersebut menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat 
ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana 
efeknya pada perusahaan. 

Signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 
memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk 
memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak 
luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang 
akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditur). Kurangnya informasi bagi pihak 
luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan 
harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan 
dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi 
asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. 

Kesehatan Bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan 
kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua 
kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang 
berlaku (Triandaru dan Budisantoso, 2006). 

Non Performing Loan (NPL) merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi 
bank, semakin kecil Non Performing Loan (NPL), maka semakin kecil pula resiko kredit 
yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai Non 
Performing Loan (NPL) yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak professional 
dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas 
pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang 
dihadapi bank (Riyadi, 2006). 

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan 
oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini 
dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari 
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dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank 
tersebut. Sehingga semakin tinggi angka Loan to Deposit Ratio (LDR) suatu bank, berarti 
digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai 
angka rasio lebih kecil. (Muhammad, 2005). 

Werdaningtyas (2002), hasil penelitiannya adalah pangsa pasar tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas, sedangkan variabel CAR mempunyai pengaruh positif terhadap 
profitabilitas dan LDR berpengaruh negatif terhadap profutabilitas. Mawardi (2005), 
penelitiannya menunjukkan bahwa keempat variable CAR, NPL,BOPO, serta NIM secara 
bersama sama mempengaruhi kinerja bank umum. Untuk variable CAR dan NIM mempunyai 
pengaruh positif terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO dan NPL, mempunyai pengaruh 
negatif terhadap ROA. Dari keempat variabel, yang paling berpengaruh terhadap ROA adalah 
variabel NIM. 

Suyono (2005), penelitiannya menemukan bahwa rasio CAR, BOPO, dan LDR 
berpengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk NIM, NPL, pertumbuhan laba operasi dan 
pertumbuhan kredit tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap ROA. Sementara 
Fitrianto dan Mawardi (2006), dalam penelitiannya menemukan bahwa secara 
keseluruhan secara simultan variabel NPA, NPL, ROA, ROE, LDR dan BOPO berpengaruh 
secara signifikan terhadap perubahan CAR. Nusantara (2009), hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa NPL dan BOPO berpengaruh negatif sedangkan CAR dan LDR 
berpengaruh positifterhadap ROA, sedangkan pada bank bank non go publik hanya satu 
variabel yaitu LDR yang mempengaruhi besarnya ROA. 

Puspitasari (2009), menemukan dalam penelitian yang dilakukannya LDR, CAR, NIM 
berpengaruh positif terhadap ROA. BOPO dan NPL berpengaruh negative terhadap ROA. 
sedangkan SBI dan PDN tidak berpengaruh terhadap ROA. Paramitha, Suwendra, dan 
Yudiaatmaja (2014), risiko kredit dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap 
profitabilitas yang mengindikasikan variabel risiko kredit dan likuiditas secara serempak 
berperan dalam upaya perolehan profitabilitas  pada perusahaan perbankan yang go 
public. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dokumenter dengan pendekatan penelitian 
ini dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian ini termasuk penelitian asosiatif 
(hubungan), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua 
variabel atau lebih. Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah NPL, LDR 
serta Profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Data yang dikumpulkan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga metode pengumpulan data 
menggunakan cara non participant observation (22 Perusahaan). Dengan demikian yang 
diperlukan dalam penelitian ini sebagaimana yang tercantum di Laporan Keuangan 
Publikasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskripti dan regresi linier berganda yang 
sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat kelayakan data 
penelitian ini digunakan. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Statistik deskriptif merupakan uraian dari variabel yang akan diuji, baik dilihat dari 
nilai minimum, maksimum, rata-rata serta stadar deviasi. Berikut adalah penyajian data yang 
meliputi hasil statistik deskriptif atas seluruh Bank Pembangunan daerah di seluruh 
Indonesia: 
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Tabel 1. Deskriptif Statistik Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia 
Variabel N Minimum Maximum Rata-rata Std. Deviation 

NPL 22 0,034 0,12 9,844 .74994 
LDR 22 0,79 0,98 0,91 .40237 
ROA 22 0,0454 0,112 0,089 .57321 

 Sumber: Data olahan, 2018 
Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu variabel yang diteliti yang dapat 

memengaruhi kinerja sebuah bank yaitu tercermin pada laba yang dihasilkan selama periode 
tahun berjalan. Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukan bahwa rasio Non Performing Loan 
tertinggi yaitu sebesar 12% dan NPL terendah  sebesar 3,4%. Sedangkan Loan to Deposit 
Ratio (LDR) merupakan rasio untuk menilai apakah jumlah penyauran kredit/pembiayaan 
sudah di topang oleh dana pihak ketiga (DPK), rasio ini juga akan dapat mempengaruhi laba 
dikarenakan semakin tinggi tingkat penyaluran kredit maka akan semakin tinggi pendapatan 
bunga bank, namun semakin tinggi DPK maka akan semakin tinggi biaya bunga yang harus 
dibebankan ke bank. Oleh karena itu pengelolaan atas penyaluran kredit harus dilaksanakan 
dengan kehati-hatian (prudential). Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa BPD yang 
memiliki rasio LDR tertinggi yaitu sebesar 98% dan LDR terendah sebesar 79%. Return on 
Assets (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kinerja keuangan sektor perbankan dapat 
tercermin dari laba yang diperoleh, berdasarkan data di atas ROA tertinggi sebesar 11,2% dan 
ROA terendah sebesar 4,54%. Semakin tinggi ROA menunjukan bahwa bank telah optimal 
memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan berupa laba perusahaan. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda. 
Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier berganda, terlebih 
dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas: uji normalitasitas, uji multikolinieritas, 
dan uji heteroskedastisitas. 

Uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 
heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui kelayakan atas model regresi yang digunakan 
dalam penelitian supaya hasilnya BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator (Ghozali, 
2006), sehingga hasil analisis dapat di interpretasikan dengan lebih akurat, efisien, dan 
terbebas dari kelemahan kelemahan yang terjadi karena masih adanya gejala-gejala asumsi 
klasik. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji yang bertujuan 
untuk mengetahui apakah data dalam variabel yang akan di analisis berdistribusi normal. Jika 
nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data  tersebut berdistribusi normal, Sebaliknya 
apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 
Berikut Tabel 4.3 menjelaskan hasil dari uji normalitas: 

Tabel 2. Uji Normalitas 
 NPL LDR 
N 22 22 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 1984461338099
8.18 89.5282 

Std. Deviation 1988749155050
2.060 12.31445 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .182 .144 
Positive .182 .144 
Negative -.165 -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .853 .674 
Asymp. Sig. (2-tailed) .460 .754 

                 Sumber: Hasil Olahan Data 
Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukan bahwa nilai Kolmorogorov-Smirnov Z diatas 

0,05 (Kolmogorov > 0,05) hal ini menunjukan bahwa data yang dipergunakan yang meliputi 
variabel jumlah kredit bermasalah, jumlah penyaluran kredit, total aset serta jumlah laba telah 
memiliki distribusi yang normal. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 
dalam model regresi terdapat hubungan linear antar variabel independen. Menurut 
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Widarjono (2013), model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat hubungan linear 
antar variabel independen. Indikasi adanya multikolinearitas dalam sebuah model regresi 
ditunjukkan dengan adanya nilai koefisien determinasi (R2) yang tinggi tetapi variabel 
independen banyak yang tidak signifikan. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat 
nilai korelasi parsial antar variabel independen, apabila nilai korelasi parsial kurang dari 
atau sama dengan 0,85 maka tidak ada masalah multikolinearitas, sebaliknya apabila 
nilai korelasi parsial lebih dari 0,85 maka diduga terdapat masalah multikolinearitas  
(Widarjono, 2013). 

Tabel 3. Correlations 
 NPL LDR  ROA 

Non Performing Loan 
Pearson Correlation 1 -.160 

 

.447* 

Sig. (2-tailed)  .477 .037 

N 22 22 22 

Loan to Deposits Ratio 
Pearson Correlation -.160 1 -.065 

Sig. (2-tailed) .477  .775 

N 22 22 22 

ROA 
Pearson Correlation .625** -.179 .940** 

Sig. (2-tailed) .002 .426  .000 

N 22 22 2
2 22 

Laba 

Pearson Correlation .447* -.065 

.
9
4
0
*

* 

1 

Sig. (2-tailed) .037 .775 
.
0
0
0 

 

N 22 22 2
2 22 

Sumber : Data Olahan, 2018 
 

Tabel 4. Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.372 2.679  .885 .388 
Ln_X1 .057 .034 .506 1.666 .114 
Ln_X2 -.357 .329 -.257 -1.087 .292 

Sumber : Data Olahan, 2018 
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat 

korelasi antara variabel gangguan atau residual, jika dalam model regresi terdapat 
masalah autokorelasi maka akan menyebabkan varian yang besar dan akan  
menyebabkan model regresi tidak bersifat BLUE sehingga hasil estimasi dari modelregresi 
tidak dapat dipercaya. Uji autokorelasi dapat diuji dengan menggunakan DW test (Durbin-
Watson test). DW test dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW hitung (d) dengan 
nilai dL dan dU pada tabel Durbin-Watson. Tabel 5 menjelaskan mengenai rule of thumb 
dari DW test sebagai berikut (Widarjono, 2013): 
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Tabel 5. Uji Autokorelasi 
     

 

 Sumber : Data Olahan, 2018 
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,976 dan 

berada diantara -2 dan 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan 
bebas dari gangguan autokorelasi. Selanjutnya pada Tabel di atas juga menunjukan bahwa 
nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 87,6% yang menjelaskan bahwa variabel NPL, LDR 
berpengaruh secara bersama-sama sebesar 87,6% terhadap ROA, sedangkan 12,4% dapat 
dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil uji 
heteroskedastisitas menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi variabel independen rata 
rata di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka model regresi bebas dari heteroskedastisitas, 
dengan kata lain pada model regresi ini variasi data homogen, terjadi kesamaan varians dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Penguji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda dapat diukur dari Uji Statistik 
F, Uji Statistik t dan koefisien Determinasi (R2), ketiga alat uji tersebut dapat dijelaskan 
melalui Tabel di bawah ini: 

Tabel 6. Hasil Uji F 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -10.086 4.057  -2.486 .024 
Non Performing Loan -.113 .052 -.255 -2.174 .044 
Loan to deposits ratio 1.343 .498 .245 2.698 .015 

Sumber : Data Olahan, 2018 
Penguji kelayakan model (model fit) dilakukan dengan uji F (F-test). Uji dimaksudkan 

untuk mengetahui ketiga variabel independen mempengaruhi laba pada Bank Pembangunan 
Daerah di Indonesia sebagai variabel terikat (dependen). Apabila hasil uji F adalah signifikan 
atau P (value) < 0,05 maka hubungan variabel-variabel independen adalah signifikan 
mempengaruhi laba dan model regresi yang digunakan layak uji. Berdasarkan Tabel di atas 
menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu variabel Kredit Bermasalah, Penyaluran Kredit 
dan Total Aset memiliki nilai sig < 0,05 yang berarti ketiga variabel tersebut berpengaruh 
signifikan terhadap laba perusahaan perbankan yang masuk dalam kategori Bank 
Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia.  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada Tabel 4.6 (tabel Anova) diperoleh 
nilai F hitung sebesar 39.981 dengan siginfikansi sebesar 0.000. Karena Signifikansi < alpha 
(0.05) maka H0 ditolak: Artinya: Terdapat  pengaruh yang signifikan secara simultan antara 
Non Performing Loan, Loan to Deposits Ratio terhadap profitabilitas pada Bank 
Pembangunan Daerah di Indonesia.  

Pengaruh variabel bebas yaitu Non Performing Loan, Loan To Deposits Ratio terhadap 
profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dapat dilihat kesimpulannya pada 
tabel hasil pengujian tesis dibawah ini: 

Tabel 7. Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis 
No Variabel Bebas Arah Signifikansi Hipotesis 
1 Non Performing Loan              ROA Negatif Signifikan Diterima 
2 Loan to Deposits Ratio             ROA Positif Signifikan Diterima 

      Sumber : Data Olahan, 2018 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .936a .876 .854 .28934 1.976 
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Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh masing-masing 
variabel bebas secara individual pada variabel terikat. Untuk menguji hipotesis yang diajukan 
apakah diterima atau ditolak dengan cara membandingkan antara t hitung dengan t tabel pada 
taraf signifikansi 0,05 (5 %) Apabila signifkansinya dibawah atau sama dengan 0,05 maka 
H1 diterima dan Ho ditolak atau jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka H1 diterima 
dan Ho ditolak. Berdasarkan pada Tabel di atas menunjukan bahwa: 

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel non performing loan (NPL) 
memiliki nilai signifikansi 0,04 yang berarti lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa 
risiko kredit  berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah 
di Indonesia. Disamping itu memiliki koefisien yang negatif yaitu sebesar -0,113, artinya 
variabel non performing loan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas, ini 
menunjukkan bahwa dengan meningkatnya risiko kredit maka dapat mengakibatkan 
menurunnya laba yang akan diperoleh oleh BPD. Dengan demikian maka H1 diterima. 

 H1   :  Non Performing Loan  berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada Bank    
Pembangunan  Daerah di Indonesia. 

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel loan to deposits ratio memiliki 
nilai signifikansi 0,015 yang berarti lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa 
penyaluran kredit berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Pembangunan Daerah di 
Indonesia. Disamping itu memiliki koefisien yang positif yaitu sebesar 1,343, artinya variabel 
penyaluran kredit berpengaruh signifikan dan positif terhadap laba, ini menunjukkan bahwa 
dengan meningkatnya penyaluran kredit  maka dapat mengakibatkan meningkatkan laba yang 
akan diperoleh oleh BPD. Dengan demikian maka H2 diterima. 

H2 : Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap laba pada Bank Pembangunan 
Daerah di Indonesia 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi dari risiko kredit, risiko 
likuiditas terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Model regresi 
linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 
NPL dan LDR terhadap Profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan persamaan analisis regresi linear 
berganda. Secara matematis bentuk persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 

Y = 10,086 -0,113X1 + 1,343X2  
Keterangan : 
Y          = Return on Assets 
A          = Konstanta 
X1             = Non Performing Loan 
X2             = Loan to Deposit Ratio 
Hubungan antara kredit bermasalah secara parsial terhadap laba didukung oleh 

pernyataan teoritik dari Rusydi (2002: 64) menyatakan bahwa ”pertumbuhan kredit memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan laba”. Hal ini berarti bahwa semakin kecil 
persentase kredit macet, maka rasio laba akan semakin tinggi yang berarti perusahaan 
semakin efektif dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Langkah-langkah dalam usaha 
peningkatan realisasi penyaluran kredit kepada nasabah merupakan langkah yang penting 
untuk meningkatkan efektivitas perusahaan. Terjadinya peningkatan realisasi kredit secara 
otomatis juga akan meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan, hal ini dikarenakan 
pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit lebih besar dari biaya bunga yang harus 
dikeluarkan oleh pihak perusahaan.  

Berdasarkan hasil uji statistk menunjukkan bahwa variabel kredit bermasalah memiliki 
nilai signifikansi 0,04 yang berarti lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa kredit 
bermasalah berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Pembangunan Daerah di 
Indonesia. Disamping itu memiliki koefisien yang negatif yaitu sebesar -0,113, artinya 
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variabel kredit bermasalah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap laba, ini 
menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kredit bermasalah maka dapat mengakibatkan 
menurunnya laba yang akan diperoleh oleh BPD. Hubungan antara kredit bermasalah dan 
laba juga disampaikan oleh Ismail (2011: 125) menyatakan kredit bermasalah memiliki 
pengaruh terhadap pendapatan dari lembaga keuangan sehingga dengan pengaruh tersebut 
jumlah laba yang akan didapatkan akan menjadi berkurang.  Menurut Jopie Jusuf (2014:317) 
bila kredit yang disalurkan bank banyak yang bermasalah (macet), bank akan “sangat 
menderita”. Pertama pendapatan bunga menurun, kedua laba menurun, ketiga mengganggu 
likuiditas bank, keempat reputasi bank rusak, kelima alokasi SDM, keenam alokasi waktu. 
Menurut Kasmir (2014:148) mengatakan bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung 
suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian 
yang harus ditanggung oleh bank dan mengakibatkan laba perusahaan menurun. Hal ini 
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Hendra Lingga Yana (2014) pada 
penelitiannya menemukan bahwa kredit bermasalah mempunyai pengaruh negatif terhadap 
laba, Hestina Wahyu Dewanti (2009) menemukan bahwa berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap perubahan Laba,  Dini Attar dkk (2014) yang pengaruh negatif yang 
ditunjukkan oleh NPL mengindikasikan bahwa semakin tinggi kredit macet, maka akan 
menurunkan tingkat pendapatan dan laba bank sehingga ROA dan ROE pun ikut menurun.   

Menurut Veithzal Rivai (2013:6) dengan demikian laba merupakan tujuan dari 
pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk Bunga yang diterima. Menurut Kasmir 
(2014:125) yaitu besarnya laba suatu bank sangat dipengaruhi dari jumlah kredit yang 
disalurkan dalam suatu periode, makin besar jumlah kredit yang disalurkan maka makin besar 
laba dari bidang ini.  

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel penyaluran kredit 
bermasalah memiliki nilai signifikansi 0,015 yang berarti lebih kecil dari 0,05, hal ini 
menunjukkan bahwa penyaluran kredit berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank 
Pembangunan Daerah di Indonesia. Disamping itu memiliki koefisien yang positif yaitu 
sebesar 1,343, artinya variabel penyaluran kredit berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
laba, ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyaluran kredit  maka dapat 
mengakibatkan meningkatkan laba yang akan diperoleh oleh BPD . 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Ni Luh Sri Septiarini 
(2014) yang berkesimpulan penyaluran kredit memiliki pengaruh yang positif, tetapi tidak 
signifikan terhadap profitabilitas.Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Pengaruh yang 
tidak signifikan ini karena dengan timbulnya rasio kredit bermasalah, akan mengurangi laba 
yang seharusnya diterima oleh bank dalam bentuk pendapatan bunga pinjaman, sehingga 
peningkatan yang terjadi pada rasio penyaluran kredit tidak sebanding dengan pengaruhnya 
terhadap peningkatan profitabilitas. Penelitian Hiras Pasaribu (2011)  menyimpulkan bahwa 
dengan peningkatan dan pengelolaan penyaluran kredit yang baik akan mendorong suatu 
bank untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh laba. 
 
Kesimpulan 

Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas, sehingga 
hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa berpengaruh pada perusahaan perusahaan 
perbankan yang terdaftar di BEI diterima. Sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) 
tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas, sehingga hipotesis dua (H2) yang 
menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI diterima. Berdasarkan pembahasan 
sebelumnya dapat di simpulkan bahwa Risiko Kredit, Non Performing Loan 
(NPL) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas, hal ini mengidentifikasikan bahwa 
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variabel Non Performing Loan (NPL) disebabkan penyaluran kredit ke pihak debitur 
yang besar dan menjadi bermasalah. 

Perusahaan perbankan yang telah melakukan go public terutama perusahaan di 
Indonesia hendaknya lebih mengoptimalkan risiko kredit yang terjadi karena risiko kredit 
memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dimana ketika sebuah perusahaan 
memiliki risiko kredit yang tinggi, maka profitabilitas yang akan diperoleh akan menurun. 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan investasi. Ketika 
investor ingin menilai berinvestasi sebaiknya perlu mempertimbangkan faktor yang cukup 
berpengaruh yaitu Profitabilitas dan disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk lebih 
mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel-variabel lain yang 
mempengaruhi Profitabilitas agar mendapatkan hasil yang lebih relevan dan lebih baik. 
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Abstrak 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hubungan dan pengaruh Karakteristik 
Perusahaan, Kinerja Arus Kas dan Return Saham. Karakteristik Perusahaan diwakili melalui Ukuran 
Perusahaan yang diproksi melalui Log Total Asset, Kinerja Arus Kas diproksi dengan Devidend 
Payout Ratio. 
Pengujian statistik dilakukan atas sampel dari sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indinesia sejak 2013 hingga 2016. Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian 
ini untuk menginvestigasi hubungan antar variabel yang disebutkan. 
Temuan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh yang lemah dari variabel ukuran 
perusahaan dan kinerja aruskas terhadap return saham. Sementara itu variabel ukuran 
perusahaan dan kinerja arus kas keduanya tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. 
 
Keywords : Karakteristik Perusahaan, Size Perusahaan, Kinerja Arus Kas, Devidend payout 

ratio, Return Saham, Sektor Defensif. 
 
 
Pendahuluan 

Memahami return saham (RS) dan hal yang mempengaruhinya merupakan salah satu 
hal sentral bagi investor dalam pertimbangan keputusan investasi. Jogiyanto Hartono (2008: 
196) mengatakan return adalah hasil (keuntungan)yang diharapkan dari investasi saham yang 
berseumber dari yield dan capital gain (loss). RS sejatinya merupakan refleksi dari tingkat 
keyakinan pasar (market confident) terhadap kemampuan perusahaan dalam meningkatkan 
kekayaan yang telah ditanamkan oleh investor. Ukuran kemampuan perusahan yang 
dimaksud diproksi melalui sejumlah ukuran mulai dari kemampuan menghasilkan arus kas di 
masa depan, laba akuntansi, termasuk ukuran lainnya seperti economic value added (EVA). 

Keown (2010;18) mengatakan aksioma pertama dalam keuangan adalah “Cash is King, 
Not Profit”. Pernyataan ini dengan kuat mengisyaratkan bahwa kemampuan menghasilkan 
kas di masa depan adalah hal yang pertama dan utama bagi investor. Kemampuan 
menghasilkan arus kas umum nya diproksi melalui pertumbuhan arus kas operasi, rasio 
devidend payout, pendekatan free cash flow, maupun angka bersih dari arus kas investasi dan 
pembiayaan. 

Selain ukuran terkait kinerja arus kas perusahaan, karakteristik perusahaan juga diduga 
memiliki hubungan yang kuat terhadap return saham. Karakteristik perusahaan yang salah 
satunya diproksi melalui Ukuran perusahaan memang umum menjadi pertimbangan investor 
dalam keputusan berinvestasi. Umumnya investor berpandangan bahwa semakin besar ukuran 
perusahaan,  umumnya memiliki pelaporankeuangan dan pengelolaan operasional yang lebih 
baik. Tandelilin (2007;125) menyatakan bahwa telah banyak penelitian yang menemukan 
adanya hubungan antara karakteristik perusahaan dengan return saham. Karakteristik 
perusahaan bisa diukur melalui ukuran perusahaan (firm size), rasio market to book value, dan 
rasio earning price. 

Sejumlah penelitian menujukkan bahwa Arus Kas mempunyai pengaruh positif 
terhadap RS. Kusumaningtyas, Mildawati (2016), Arlina, Sinarwati, Musmini (2014) 
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menemukan bahwa hasil arus kas operasi perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap 
RS. Penelitian lain menemukan bahwa arus kas dari kegiatan Investasi mempengaruhi RS, 
sebagaimana yang ditemukan oleh Nur Aini (2009), Suwetja (2014), Daniati dan Suhairi 
(2006) dan Arlina, Sinarwati, Musmini (2014). Pengaruh Positif arus kas dari kegiatan 
pembiayaan perusahaan ditemukan juga oleh Nur Aini (2009), Adiwiratama (2012) dan 
Arlina, Sinarwati, Musmini (2014). 

 Sementara itu, pengaruh positif karakteristik perusahaan terhadap RS yang diproksi 
melalui ukuran perusahaan  ditemukan oleh Rizal dan Ana (2016), Kusumaningtyas, 
Mildawati (2016), Arlina, Sinarwati, Musmini (2014). 

Penelitian ini memiliki kepentingan atas pengukuran kinerja arus kas perusahaan dan 
ukuran peusahaan dan RS. Namun perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya adalah bahwa kinerja arus kas pada penelitian ini diproksi melalui Devidend 
Payout Ratio. Ukuran ini  digunakan untuk melihat sejauhmana porsi pendapatan yang 
dibagikan sebagai deviden tunai bagi perusahaan mempengaruhi RS. Pengukuran atas efek 
ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada industri 
yang sifatnya defensif ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap RS.  

Dari ulasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti Hubungan Karakteristik 
Perusahaan, Kinerja Arus Kas dan Return Saham. 
 
Tinjauan Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis 
Teori Agensi 

Teori Agensi mengungkapkan hubungan antara  pemilik perusahaan (principal)  dan 
karyawan (agent). Principal merupakan pihak yang memberikan tugas kepada 
agentmengambil  keputusan(Jensen  dan  Smith, 1984).  Dalam penelitian ini, para manajer 
yang berperan sebagai pihak agen tentu akan berupaya untuk memaksimalkan kinerja 
keuangan perusahaan dengan menyajikan laporan keuangan yang dapat menarik perhatian 
para prinsipal.  

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Kabir (2011) bahwa hubungan  
prinsipal dan agen ditentukan dengan angka akuntansi sehingga memicu agen  
untuk memikirkan bagaimana akuntansi dapat digunakan sebagai sarana untuk  
memaksimalkan  kepentingannya.  Salah  satu  bentuk  tindakan  yang  dapat  
dilakukan  agen  adalah  dengan  melakukan  manajemen  laba.  Teori  agensi  
menyatakan bahwa praktek manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan  
antara agen dan prinsipal yang timbul ketika setiap pihak berusaha mencapai  
tingkat kemakmuran yang diinginkan. 

Standar akuntansi yang bersifat principle-based memberikan pelaksana keleluasaan 
untuk mengambil keputusan sehingga para manajer dapat mengambil keputusan yang 
dinilai dapat menguntungkan perusahaan dan kinerja keuangannya. Dengan demikian hal 
ini memungkinkan akan mengurangi sifat konservatisme perusahaan dalam mengakui beban 
dan juga laba perusahaan. 
 
Informasi Arus Kas  

Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan arus kas dalam Standar Akuntansi Keuangan 
(2009)sebagai arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Kas terdiri atas saldo kas (cash 
on hand) dan rekening giro. Sedangkan setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang 
sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam 
jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.Laporan Arus Kas 
memuat kas yang diperoleh atau dibelanjakan perusahaan pada tiga aspek; (1) operasional, (2) 
Investasi, (3) Pembiayaan. 
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Return Saham  

Return saham adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return 
realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan 
akan terjadi di masa mendatang (Hartono, 2007:195).  

Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi 
dihitung menggunakan data historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah 
satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return realisasi atau return histori ini juga berguna 
sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan risiko di masa datang.  

Return ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh 
investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, 
return ekspektasi sifatnya belum terjadi.  

Beberapa pengukuran return realisasi yang banyak digunakan adalah return total (total 
return), return relatif (return relative),  return kumulatif  (cumulative return)  dan  return  
disesuaikan (adjusted  return).  Return total sering disebut dengan return saja. Return total 
dapat dihitung sebagai berikut:  

Return = Capital gain (loss) + Yield  
 
Capital gain atau capital loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif 

dengan harga periode yang lalu. 
 
 
 
 
Jika harga investasi sekarang (Pt) lebih tinggi dari harga investasi periode lalu (Pt-1) ini 

berarti terjadi keuntungan modal (capital gain), sebaliknya terjadi kerugian modal (capital 
loss).  

Yield  merupakan  persentase  penerimaan  kas  periodik  terhadap  harga investasi  
periode  tertentu  dari  suatu  investasi.  Untuk  saham,  yield  adalah persentase dividen 
terhadap harga saham periode sebelumnya. Untuk obligasi, yield adalah persentase bunga 
pinjaman yang diperoleh terhadap harga obligasi periode sebelumnya. Dengan demikian, 
return total dapat juga dinyatakan sebagai berikut ini: 

 
 
 
 
Rt = Return saham pada periode ke-t 
Pt = Harga saham periode pengamatan 
Pt-1 = Harga saham periode sebelum pengamatan 
 
Return  pada penelitian  ini  hanya  mengukur efek perubahan harga (capital  gain/loss)  

dan  tidak memasukkan elemen dividen (yield).  
 
Penelitian Terdahulu 
Nuraini (2009) dalam penelitiannya dengan sampel 90 perusahaan di BEI dengan 

periode pengamatan 2007-2009 menemukan bahwa ROA mempunyai pengaruh positif 
signifikan terhadap return saham, Arus Kas dari Aktivitas Operasi tidak mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap return saham, Arus Kasdari Aktivitas Investasi dan Arus Kas dari 
aktivitas Pendanaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap return saham. 
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Rizal dan Ana (2015) dalam penelitiannya menemukan Laba Akuntansi, Arus Kas 
Pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham.Ukuran perusahaan 
berpengaruh positif signifikan terhadap return saham.Sementara Arus kas operasi dan 
investasi tidak berpengaruh terhadap return saham. 

 Adiwiratama (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa arus kas dari investasi, 
laba akuntansi, arus kas dari operasi, arus kas dari investasi dan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh pada return saham perusahaan. Akan tetapi, arus kas aktivitas keuangan 
berpengaruh terhadap return saham. Kusumaningtyas dan Mildawati (2016) dalam 
penelitiannya menemukan arus kas dari aktivitas operasi, dan ukuran perusahaan berpengaruh 
positif terhadap return on equity (ROE), struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap 
return on equity. Widowati (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa laba akuntansi 
berpengaruh signifikan terhadap retutn saham, sementara total arus kas tidak berpengaruh 
terhadap reurn saham. 

Daniati dan Suhairi (2006) dalam peneitian mereka menemukan bahwa Arus kas 
investasi, laba kotor dan ukuran perusahaan mempengaruhi return ekspektasi saham secara 
signifikan.  Sementara variabel Arus kas operasi tidak mempengaruhi return ekspektasi 
saham. Lycyanda dan Hermatika (2013) dalam penelitian mereka menemukan bahwa laba 
akuntansi berpengaruh terhadap return saham. Selain itu komponen arus kas dan total arus 
kas memoderasi hubungan laba akuntansi dengan return saham.  
 Suwetja (2014) dalam penelitiannya yang mencari Pengaruh Arus Kas Dari Aktivitas 
Operasi, Investasi DanPendanaan, Terhadap Expected Return Saham Pada 
PerusahaanTerdaftar Di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa hanya arus kas investasi 
yang mempengaruhi return ekspektasi saham. Arlina, Sinarwati, Musmini (2014) dalam 
penelitian mereka yang mencari pengaruh Informasi Arus Kas, Laba Kotor, 
UkuranPerusahaan, dan Return On Asset Terhadap Return Saham menemukan bahwa semua 
variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 
 
Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 

Variasi dalam penelitian rujukan yang telah disebutkan diatas yang mengukur pengaruh 
arus kas langsung dari informasi laporan arus kas menunjukkan sejumlah beda hasil. 
Sementara tidak semua penelitian diatas menguji pengaruh ukuran perusahaan secara 
bersamaan. Penelitian ini mencoba menduga perspektif lain dari kinerja arus kas dalam 
bentuk persentase pendapatan yang di bagikan sebagai deviden tunai yang diukur dengan 
rasio deviden yang dibayarkan (devidend payout ratio), dan diukur bersamaan dengan 
pengaruh karakteristik perusahaan yang diwakili dengan ukuran perusahaan. Bagian penting 
dari penelitian ini adalah bahwa sampel diambil dari industri konsumer goods yang 
merupakan defensive industry. Bagi investor saham yang termasuk dalam sektor tersebut 
memiliki ketahanan terhadap volatilitas pasar.  

Berdasarkan ulasan diatas penelitian ini akan memiliki model sebagaimana 
digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 
Model Penelitian 

 

Ukuran 
Perusahaan 

Kinerja Arus 
Kas 

Return Saham 
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Mengacu kepada rujukan dan kerangka pemikiran yang telah diulas diatas,  penelitian 
ini mencoba menduga bahwa pada industri defensif yang tahan terhadap volatilitas pasar 
tidak terdapat pengaruh kinerja arus kas dan ukuran perusahaan pada return saham. Sehingga 
hipothesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1 : Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap return Saham 
H2 : Terdapat pengaruh kinerja arus kas terhadap return saham. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan mencari hubungan dan pengaruh Karakteristik Perusahaan, 
Kinerja Arus Kas dan Return Saham. Karakteristik Perusahaan diwakili melalui Ukuran 
Perusahaan yang diproksi melalui Log Total Asset, Kinerja Arus Kas diproksi dengan 
Devidend Payout Ratio.Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk 
menginvestigasi hubungan antar variabel yang disebutkan.Pengujian statistik dilakukan atas 
sampel dari sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indinesia sejak 2013 hingga 
2016. Dari total 57 perusahaan dipilih 22 perusahaan yang tergabung dalam subsektor 
makanan dan minuman dan kosmetik dan rumah tangga. 
 
Variabel bebas (independent variable).  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau sering disebut variabel 
penyebab. Variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan yang 
diproksi melalui Log Total Asset, dan Kinerja Arus Kas yang diproksi melalui devidend 
payout ratio.  
 
Variabel terikat (dependent variable).  

Variabel  terikat  adalah  variabel  yang  dipengaruhi  atau  variabel  akibat. Variabel 
terikat dalam penelitian ini adalah return saham yang diukur dengan membandingkan 
selisih harga tahunan dengan harga awal tiap tahun selama 4 tahun pengamatan.  
Model analisis yang digunakan adalah regresilinier berganda (multiple regression 
model)dengan OrdinaryLeast Squareyang telah diuji dan memenuhi Normalitas danAsumsi 
Klasik.  
 
Analisis dan Pembahasan 
Uji Regresi Linear Berganda 

Regresi  linier  berganda  merupakan  salah  satu  pengujian  hipotesis  untuk 
mengetahui pengaruh antara  variabel bebas (independen) terhadap variabel 
terikat(dependen).  Berikut  ini  merupakan  tabel  hasil  penghitungan  Uji  Regresi  Linear 
Berganda. 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan  tabel di  atas,  persamaan  regresi  yang terbentuk adalah sebagai berikut: 
 
Return Saham = - 0,750 + 0,134 Size Perusahaan - 0,006 Kinerja Kas + ε 
 
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai  konstanta  sebesar - 0,750 artinya  jika  semua  variabel independen dianggap 
konstan maka Return Saham adalah sebesar -0,750 
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2. Size memiliki koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,134 sehingga apabila 
variabel independen lain konstan, hal ini berarti setiap kenaikkan Size sebesar 1 
maka Return Saham akan bertambah sebesar 0,134. 

3. Kinerja Kas memiliki  koefisien  regresi  dengan  arah negatif sebesar -0,006 
sehingga apabila variabel independen lain konstan, hal ini berarti setiap kenaikkan 
Kinerja Kas sebesar 1 maka Return Saham akan berkurang sebesar 0,006.  

 
Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi (R Square)  

Koefisien korelasi menjelaskan bagaimana arah hubungan antara variabel independen 
dan variabel dependen. Nilai berada di antara -1 sampai dengan +1. Bila nilai r positif, 
berarti bila variabel independen naik maka variabel dependen naik. Bila nilai r negatif, 
berarti bila variabel independen naik maka variabel dependen  turun.  Koefisien  
determinasi  melambangkan  seberapa  jauh  suatu variabel independen menentukan 
perubahan nilai variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi terletak antara nol dan 
satu. Semakin mendekati nilai 1 berarti semakin besar pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Uji Pearson Correlations sebagaimana yang ditamplkan pada tabel diatas menunjukkan 
seluruh nilai signifikansi > 0.05 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan baik 
antara variabel Size Perusahaan dengan Return Saham, Kinerja Arus Kas dengan Return 
Saham, maupun Size Perusahaan dengan dengan Kinerja Arus Kas. 

Koefisien korelasi(R)  menggambarkan  kuatnya  hubungan  antara  variableindependen 
dengan variabel dependen. Koefisien korelasi (R) dikatakan memiliki hubungan  yang kuat 
apabila R>  0,05.  Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa koefisien korelasi (R) antara 
Size Perusahaan (X.1) dan Kinerja Kas (X.2) memiliki  hubungan  yang  lemah,  karena  
Rhitungyaitu  sebesar  0,452  yang berarti lebih kecil dari 0,05.  

Besarnya  persentase pengaruh variabel independen terhadap dependen dapat dilihat 
dari  Adjusted R2,  yaitu sebesar 0,121. Dengan demikian Size Perusahaan (X.1) dan Kinerja 
Kas (X.2) hanya  berpengaruh  sebesar 12,1%  terhadap  Return  Saham  (Y). 
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Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya  
pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  dengan menggunakan 
metode uji F, maupun uji t. Variabel independen yang akan diuji terdiri dari,  
SizePerusahaan dan Kinerja Kas terhadap variabel dependen yaitu Return Saham.  
 
Uji F  

Uji F atau disebut juga uji Analysis of Variance (ANOVA) pada dasarnya bertujuan 
untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel 
terikatnya dalam suatu model regresi. Tingkat signifikan yang diharapkan adalah sebesar 5 
persen.  

Nilai dari tabel F dengan   α = 0,05, df1 (jumlah variabel independen dan variabel  
dependen - 1) = 3 - 1 = 2, dan df2 (jumlah data penelitian - jumlah variabel independen 
- 1) = 22 - 2 - 1 = 19, sehingga  diperoleh  nilai  Ftabel  untuk  pengujian  sebesar 3,5209.   

Berikut  hasilperhitungan dengan software SPSS Statistic 23 untuk Uji F dapat 
dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:  

Hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  Size Perusahaan (X.1) dan Kinerja Kas (X.2) tidak 
berpengaruh secara  simultan terhadap  Return  Saham (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai 
Fhitung 2,441lebih kecil dari pada Ftabel 3,52. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,114 yang 
berarti lebih besar dari 0,05 
 
Uji t  

Uji   t   digunakan   untuk   mengetahui   apakah   masing-masing   variabel 
independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini  Uji  t  
dilakukan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  SizePerusahaan dan Kinerja Arus 
Kas terhadap Return Saham.  

Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah sebesar 5 persen. Nilai dari distribusi t 
dengan α = 0,05/2 = 0,025 dan df (n - k - 1) = 22- 2 - 1 = 19. Dimana (n) merupakan jumlah 
data dalam penelitian, dan (k) merupakan jumlah variabel independen, sehingga diperoleh 
nilai ttabel untuk pengujian sebesar ± 2,017 dan kriteria penerimaannya sebagai berikut:  
H0 diterima jika -2,093 ≤ thitung ≤ 2,093 
H0 ditolak jika thitung> 2,093 atau thitung< -2,093.  

Berdasarkan tabel diketahuisemua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti 
size perusahaan (X.1) dengan nilai signifikansi 0,081 atau Thitung 1,840 < ttabel 2,093 dan 
kinerja kas (X.2) dengan nilai signifikansi 0,972 atau Thitung -0,035 < ttabel 2,093 tidak 
berpengaruh secara parsial terhadap return saham (Y). 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa hipotesa 1 dan hipotesa 2 ditolak.  
Hasil tersebut dilihat dari nilai signifikansi t yang > 5%. Itu berarti variabel size perusahaan 
(total aset) dan kinerja kas (DPR) tidak  berpengaruh  terhadap return  saham.  
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Pembahasan 
Uji korelasi Pearson menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antar 

variabel Size Perusahaan, Kinerja Arus Kas. Sementara itu Uji Koefisien Korelasi 
menunjukkan hubungan yang lemah dari pengaruh variabel Size Perusahaan dan Kinerja Arus 
Kas terhadap Return Saham. 

Pengujian atas model penelitian R determination, menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang lemah antara size perusahaan, kinerja arus kas, dan return saham. Angka 
Adjustud R square 0,121 mengindikasikan bahwa pada model tersebut, variasi Return Saham 
hanya dapat dijelaskan sebesar 12,1% oleh variabel size dan Kinerja Arus Kas, selebihnya 
87,9% dijelaskan oleh faktor lain, Fakta seperti ini sebenarnya sejalan dengan kenyataan 
bahwa investor yang memilih saham pada sektor defensif seperti ini umumnya menggunakan 
saham defensif sebagai bumper dalam portofolio mereka untuk meredam tekanan gejolak 
pasar terhadap return portofolio. 

Persepsi yang demikian menyebabkan pemilihan saham defensif berdasarkan kinerja 
arus kas dan size perusahaan tidak terlalu diperhatikan. 

Sejalan dengan angka determinasi R, Uji Statistik F dan Uji Statistik t menunjukkan 
bahwa kedua variabel independen Size dan Kinerja Arus Kas  tidak memiliki pengaruh 
signifikan atas Return Saham, baik sacara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan 
spesifik pada sektor barang konsumsi, jika terdapat kesamaan temuan penelitian ini dengan 
penelitian lain yang berbeda sample industri nya dapat diduga karena variabel yang 
digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam rujukan penelitian ini menggunakan angka arus 
kas dari laporan arus kas. Penelitian ini secara spesifik mencoba mengukur persepsi dan 
reaksi investor terhadap bagian income yang didapatkan dalam bentuk tunai sebagaimana 
diproksikan melalui devidend payout ratio. 

Penelitian lain dalam rujukan penelitian ini sebagian besar menunjukkan bahwa size 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, temuan penelitian ini 
menunjukkan hasil yang berlawanan. Perbedaan ini dapat diduga dengan persepsi investor 
atas karakter industri atau sektor konsumsi yang tahan volatilitas, sehingga pergerakan pasar 
saham cenderung tidak mempengaruhi investor dalam melihat saham defensif. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan pada bagian sebelumnya, kesimpulan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Terdapat hubungan yang lemah antara karakteristik perusahaan yang diproksi melalui 

size perusahaan, Kinerja arus kas yang diproksi melalui devidend payout ratio dan return 
saham.  

2. Tidak terdapat pengaruh signifikan faktor size perusahaan terhadap return saham. 
3. Tidak terdapat pengaruh sinifikan faktor kinerja arus kas terhadap return saham. 
4. Secara simultan faktor size dan kinerja arus kas tidak memiliki pengaruh terhadap return 

saham 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap wacana pemberian 
nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau sebagai wajib pajak yang dicetuskan oleh pemerintah 
melalui Menteri Ristek Dikti. Penelitian ini mengambil sampel mahasiswa Univeristas 
Tanjungpura dari seluruh Fakultas yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Tanjungpura  yang menjadi 
responden memahami tentang pajak, peran pajak bagi pembangunan dan pajak sebagai 
sumber kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari bahwa 
untuk melakukan pembangunan perlu ada sumber pendapatan, salah satunya berasal dari 
pajak. Mahasiswa mengakui bahwa mereka sebagai agen perubahan dan partisipasi mereka 
dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sangat disetujui.Mahasiswa sebagai wajib pajak , 
responden merasa keberatan. Hal ini dapat kita lihat pada angka-angka yang ada.  Namun 
mahasiswa setuju jika pada saat sebagai mahasiswa dan memiliki pekerjaan, dapat dikenakan 
sebagai wajib pajak meskipun persentasenya tidak cukup signifikan .Mahasiswa menyadari 
bahwa pengetahuan pajak penting bagi mereka dan dapat diperoleh melalui berbagai sumber 
tanpa harus melalui pendidikan formal. Ini dapat dilihat dari respon mahasiswa terhadap mata 
kuliah perpajakan menjadi mata kuliah di program studi mereka. 
 
Kata Kunci: Respon, Mahasiswa, Wajib Pajak 
 
 
Latar Belakang 

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting, artinya bagi 
pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Penerimaan negara yang terbesar 
pada tahun 2013 berasal dari pajak yaitu sekitar 80% dari total pendapatan negara 
(Anggriawan, 2013). Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara saksama dengan 
meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. 

Data tahun 2012 dari World Bank menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia 
berjumlah 246 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 61,5 juta jiwa telah memenuhi syarat 
sebagai wajib pajak. Namun kenyataannya jumlah Orang Pribadi yang terdaftar sebagai wajib 
pajak dan mempunyai Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) hanya sekitar 23,22 juta jiwa. Artinya masih terdapat kurang 38 
juta jiwa yang belum memiliki NPWP (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Data terbaru dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, bahwa dari sekitar 110,8 juta orang yang bekerja, 
baru 24,13 juta orang yang terdaftar sebagai wajib pajak. Selanjutnya dari jumlah wajib pajak 
tersebut, yang membayar pajak hanya 670 ribu orang atau 2,7 persen (Budi, 2014).  

 Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak, telah 
melakukan berbagai terobosan, salah satunya adalah meningkatkan jumlah wajib pajak 
pribadi. Baru-baru ini, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), 
membuka wacana agar mahasiswa dimungkinkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) pada saat mahasiswa lulus. Mahasiswa banyak yang belum memahami manfaat 
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pajak, sehingga kepatuhan membayar pajak nantinya relatif kurang, karena mahasiswa jika 
selesai studinya akan memiliki pekerjaan dan menjadi wajib pajak (Idris, 2016). 

 Menurut Menristek Dikti, saat ini banyak mahasiswa yang belum memahami manfaat 
pajak .Mahasiswa kurang memahami pajak dengan baik, padahal mereka akan menjadi 
pebisnis yang bayar pajak atau minimal menjadi wajib pajak. Selain rencana kepemilikan 
NPWP mata kuliah pajak akan tidak hanya dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Fakultas 
Hukum. Ke depan semua prodi bisa dimasukan materi pajak,sehingga ini untuk meningkatkan 
pemahaman tentang pajak, khususnya bagi mahasiswa (Idris,2016) . 

 Dimasukkannya materi perpajakan dilakukan agar mahasiswa sadar akan manfaat dan 
kesadaran pajak. Kesadaran pajak, menurut Menristek Dikti lebih positif dalam kontribusi 
membangun negara ketimbang aksi yang selama ini lekat dengan mahasiswa, unjuk rasa atau 
demo. Menteri Keuangan (Menkeu) menambahkan, materi pajak akan dimasukan dalam mata 
kuliah kewirausahaan (Idris, 2016). 

 Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan terus melakukan 
berbagai upaya untuk memperoleh pendapatan melalui pajak, salah satunya adalah dengan 
memberikan NPWP bagi mahasiswa. Dengan adanya NPWP, maka dapat dikatakan bahwa 
mahasiswa adalah wajib pajak potensi yang akan menjadi sumber pendapatan negara. Untuk 
itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap rencana 
pememrintah ini. Penelitian ini mencoba untuk menggali informasi tentang respon mahasiswa 
dalam menanggapi wacana yang diungkapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui pernyataan 
Menristek Dikti dan Menteri Keuangan,  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini  ingin mengeksplorasi pendapat 
mahasiswa terhadap rencana penerapan NPWP bagi Mahasiswa 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk melihat apakah rencana penerapan  tersebut dapat diterima oleh mahasiswa. 
2. Disamping itu juga untuk mengetahui kebutuhan akan ilmu perpajakan pada Fakultas 

lain, yang selama ini hanya dipelajari di Fakultas Ekonomi. 
Kontribusi Penelitian ini adalah : 

Untuk memberikan data –data permulaan bagi pihak-pihak yang akan meneliti tentang 
masalah perpajakan. 
 
Definisi Pajak  

Menurut Adriani dalam Waluyo (2013), pajak adalah iuran wajib (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan kepada negara menurut Undang-
Undang, dan tidak mendapat imbalan langsung, serta digunakan untuk membiayai 
pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.  

Yolina (2009) mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 
tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2009) pajak adalah iuran rakyat kepada 
kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. Rahayu (2010) menjelaskan bahwa pengertian fungsi dalam pajak adalah 
sebagai kegunaan suatu hal. maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, mafaat pokok pajak. 
Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat 
pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan pajak sebagai salah satu pos 
penerimaan Negara diharapkan banyak membangun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan 
negara. 

Menurut Mardiasmo (2011)  Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 
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yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Rahayu (2010) menjelaskan bahwa pengertian fungsi dalam pajak adalah sebagai kegunaan 
suatu hal. maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, mafaat pokok pajak. Sebagai alat untuk 
menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam 
meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan Negara 
diharapkan banyak membangun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara. 

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan pajak itu merupakan kewajiban yang harus 
dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan usaha. Tujuan dilakukannyta 
pemungutan pajak adalah sebagai sumber pendapatan bagi negara sebagai modal untuk 
mensejahterakan rakyatnya. Meskipun pajak itu merupakan suatu paksaan bagi sebagain 
masyarakat, namun masih ada msyarakat yang peduli terhadap pajak.  

Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dapat terdiri dari bermacam-macam jenis 
pajak. Salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dapat dikenakan pada orang 
pribadi maupun badan usaha. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang 
menyatakan bahwa Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan maka 
diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperolehnya. Sebagai warga 
negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus 
dilaksanakan. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki 
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak 
untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 
atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Menurut PER-
20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, 
Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemindahan Data dan 
Pemindahan Wajib Pajak, NPWP yang diberikan bagi setiap wajib pajak sangat membantu 
untuk pengendalian secara administrasi.  
 
Definisi Pajak Penghasilan  

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan 
merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis 
yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan usahan, baik tambahan ekonomis dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak 
yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan pertama kali 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami 
amandemen dan perubahan sebagai berikut: 

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

Menurut Dirjen Pajak, 2013, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah: 
a. (1).  orang pribadi;  (2)  warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak; 
b. Badan; adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 
badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap 
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c. bentuk usaha tetap, adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang 
tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak 
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 
tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: a). tempat kedudukan manajemen; b). 
cabang perusahaan; c). kantor perwakilan; d). gedung kantor; e). pabrik; f). bengkel; 
g). gudang; h). ruang untuk promosi dan penjualan; i). pertambangan dan penggalian 
sumber alam; j). wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; k). perikanan, 
peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan; l). proyek konstruksi, instalasi, 
atau proyek perakitan; m). pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau 
orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan; n). 
orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; o). 
agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di 
Indonesia; dan p). komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 
disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan 
kegiatan usaha melalui internet. 

Subjek Pajak Dan Tidak Termasuk Subjek Pajak 
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan 

merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis 
yang diperoleh Wajib Pajak OP atau Badan, baik tambahan ekonomis dari Indonesia maupun 
dari luar Indonesia untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan 
dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Muljono (2010:2), menjelaskan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi 
atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Indonesia yang dapat 
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar Indonesia, baik dengan atau 
tanpa melalui bentuk usaha tetap di luar negeri dan juga warisan yang belum terbagi.  

Menurut Waluyo (2013:109), objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan 
pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak PPh adalah penghasilan. 
Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:  

a. Penghasilan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas antara lain, gaji, 
honorarium, penghasilan praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan 
sebagainya.  

b. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan dan usaha.  
c. Penghasilan yang diperoleh atas modal ataupun investasi, yang berupa harta gerak 

ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa  
d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. 

 
Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi 
merupakan kegiatan penjelajahan suatu permasalahan/ topik untuk memahami permasalahan 
atau topik tersebut.  Penelitian eksplorasi  berhubungan dengan upaya untuk menentukan 
apakah suatu fenomena itu ada ataupun tiada. Penelitian eksplorasi digunakan untuk 
menjawab bentuk pertanyaan “Apakah Ya ada/ Tidak. Jika diantara salah satu pihak maupun 
keduanya memiliki kecenderungan tersebut, maka diperoleh sebuah fenomena yaitu akan 
mendorong sebuah penelitian lebih lanjut. 

Pendapat (Babie 1989:80), kurang puasnya hasil dari penelitian ini biasanya 
berhubungan dengan masalah representativeness/ sampling. Namun kita perlu menyadari 
bahwa penjelajahan benar-benar berarti “pembukaan jalan” sehingga sesudah pintunya 
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terbuka lebar maka dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut dan berfokus pada sebagian dari 
ruang dibalik pintu yang terbuka tersebut. 
 
Metode Penentuan Sampel  

Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling dengan jenis 
judgement sampling (pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan) yang kriteria 
respondennya, antara lain:  

1. Mahasiswa program S1 untuk semua program studi. 
2. Mahasiswa yang universitasnya berada di daerah luar Kalimantan Barat 

 
Metode Pengumpulan Data  
Data Primer  

Menurut Moleong (2014), data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara 
langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu mahasiswa yang berada di Kalimantan Barat 
dan di luar Kalimantan Barat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner dengan 
penelitian langsung ke beberapa universitas yang ada di Kalimantan Barat dan di luar 
Kalimantan Barat. Pengiriman kuesioner dilakukan sendiri oleh peneliti dengan tujuan agar 
tingkat pengembalian (response rate) kuesioner bisa lebih tinggi. Meskipun demikian, 
kuesioner dapat juga disebarkan melalui pihak lain yang peneliti anggap dapat dipercaya.  

 Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan jawaban tertutup, yang terdiri dari 
pilihan jawaban ya atau tidak dan setuju atau tidak. Kuesioner terdiri atas empat bagian, yaitu 
bagian pertama berisi data responden, bagian kedua tentang pemahaman pajak oleh 
mahasiswa, bagian ketiga berisi respon mahasiswa terhadap pajak dan bagian keempat respon 
mahasiswa tentang mata kuliah perpajakan.  Kuesioner terdiri atas  lima belas pernyataan. 
Kuesioner dibuat sendiri oleh peneliti.  
Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 
melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya 
berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 
yang telah dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2009). 
Data Sekunder ini akan membantu peneliti dalam melakukan pembahasan dari hasil 
pengumpulan data.  
 
Metode Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2013:246), tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam analisis data 
adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan  Metode analisis data 
merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah suatu data penelitian dengan 
menggunakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan 
diinterprestasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis data kualitatif.  

Pengolahan data penelitian ini menggunakan aplikasi yang ada pada software Microsoft 
Office Excel 2007. Data yang terkumpul melalui dokumen dan wawancara kemudian 
dianalisis untuk mengetahui maksud dan maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah 
penelitian. Menurut Sugiyono (2013:246), tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam analisis 
data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan  Tahap-tahap dalam 
menganalisa data dalam penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut : 

1. Kuesioner disebarkan ke responden (mahasiswa) 
2. Kuesioner yang diterima akan ditabulasi untuk mengetahui jumlah yang layak sebagai 

bahan analisis 
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3. Jawaban responden ditabulasi berdasarkan Universitas, fakultas, program studi, 
program studi ilmu social dan non ilmu social 

4. Hasil tabulasi dinyatakan dalam persentase dari jawaban ya atau tidak serta setuju atau 
tidak 

5. Hasil angka persentase yang ada akan dianalisis dengan didukung data-data sekunder 
yang berhubungan dengan masing-masing hasil. 

6. Kemudian baru ditarik kesimpulan. 
 
Hasil Pengumpulan Data 

Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling dengan jenis 
judgement sampling (pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan) yang kriteria 
respondennya, antara lain:  
1. Mahasiswa program S1 semester lima keatas untuk semua program studi. 
2. Mahasiswa yang universitasnya berada di daerah perbatasan dengan negara lain, yaitu 

daerah Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia dan daerah Kepulauan Riau 
khususnya Kabupaten Karimun yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. 

Kriteria ini dipilih karena mahasiswa tersebut akan menyelesaikan studi dalam waktu 
yang tidak terlalu lama dan dapat membandingkan dengan apa yang terjadi di negara lain 
seperti Singapura dan Malaysia, sehingga diharapkan dapat menambah wacana dalam 
penelitian ini..  

Dari data pada tabel 4.1, dapat dijelaskan bahwa  untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Untan, jumlah responden sebanyak 30 mahasiswa yaitu 10 mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi 
dan Studi Pembangunan, 10 mahasiswa jurusan manajemen dan 10 mahasiswa jurusan 
akuntansi.Sedangkan responden yang lain berasal dari fakultas lain yang ada di lingkungan 
Universitas Tanjungpura, dimana masing-masing fakultas 10 orang mahasiswa. Dalam 
penelitian ini, juga akan dibahas bagaimana responden mahasiswa yang berlatarbelakang ilmu 
eksak (IPA) dengan mahasiswa yang berlatar belakang ilmu Sosial. Untuk kriteria tersebut, 
maka peneliti mengklasifikasikannya berdasarkan fakultas, kecuali FKIP dianggap responden 
berlatarbelakang Ilmu Sosial. 

Tabel 1. Jumlah Responden 
No Fakultas Jumlah Responden (mahasiswa) 
1 Ekonomi dan Bisnis 30 
2 Fisipol 10 
3 Hukum 10 
4 FKIP 10 
5 Pertanian 10 
6 Kedokteran 10 
7 Teknik 10 
8 FMIPA 10 
9 Kehutanan 10 
 Total 110 

Sumber : data olahan 
 

Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan jawaban tertutup, yang terdiri dari 
pilihan jawaban ya atau tidak dan setuju atau tidak. Kuesioner terdiri atas empat bagian, yaitu 
bagian pertama berisi data responden, bagian kedua tentang pemahaman pajak oleh 
mahasiswa, bagian ketiga berisi respon mahasiswa terhadap pajak dan bagian keempat respon 
mahasiswa tentang mata kuliah perpajakan.  Kuesioner terdiri atas  lima belas pernyataan. 
Kuesioner dibuat sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan karena penelitian eksplorasi yang 
dilakukan tujuannya adalah untuk menggali informasi awal tentang rencana yang pernah 
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diungkapkan oleh pemerintah. Disamping itu peneliti belum mendapatkan hasil penelitian 
sebelumnya yang pernah dilakukan tentang topik penelitian ini. 
 
Hasil Penelitian 
Hasil Penelitian Berdasarkan Fakultas 

Pernyataan dalam kuesioner yang diberikan terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama 
berisi tentang pernyataan pemahaman pajak yang terdiri dari enam pernyataan. Bagian kedua 
berisi tentang respon mahasiswa sebagai wajib pajak yang terdiri dari enam pernyataan. 
Bagian ketiga tentang perlu tidaknya mata kuliha perpajakan yang terdiri dari tiga 
pernyataaan.  

Untuk pertanyaan tentang pemahaman pajak yang terdiri dari enam pertanyaan, 
hasilnya menunjukkan bahwa responden dari seluruh mahasiswa (Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Fisip, FH, FMIPA, FKIP, FT, F.Kehutanan, Fakultas Pertanian ddan Fakultas 
Kedoktera Untan) sebagian besar memahami tentang pajak. Mahasiswa juga menyadari 
bahwa pajak sebagai sumber pendapatan negara dan bentuk partisipasi dalam menunjang 
pembangunan negara demi kesejahteraan masyarakat. 

Untuk pertanyaan tentang mahasiswa sebagai wajib pajak yang terdiri dari enam 
pertanyaan, hasilnya menunjukkan bahwa responden dari seluruh mahasiswa (Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, FH, FMIPA,FKIP , FT, F.Kehutanan, Fakultas Pertanian ddan Fakultas 
Kedoktera Untan) sebagian besar menolak dijadikan sebagai objek pajak, termasuk jika 
mahasiswa sudah menjadi sarjana namun belum memiliki pekerjaan. Namun, mahasiswa 
Fisip ada sebagian yang setuju ddan tidak setuju sebagai objek pajak. Mahasiswa tidak 
memungkiri agar mahasiswa yang memiliki pekerjaan dapat dikenakan sebagai wajib pajak. 

Untuk pertanyaan tentang perlunya mata kuliah perpajakan di di tingkat fakultas yang 
terdiri dari tiga pertanyaan, hasilnya menunjukkan bahwa responden dari mahasiswa sebagian 
besar setuju ada mata kuliah perpajakan, kecuali mahasiswa Fakultas Pertanian. Namun juga 
mahasiswa menyadari bahawa ilmu perpajakan tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal 
melainkan juga dapat diperoleh melalui pendidikan non formal.  
 
Hasil Penelitian Berdasarkan Disiplin Ilmu 

Hasil penelitian yang akan disajikan ini akan memuat hasil berdasarkan disiplin ilmu 
yaitu ilmu eksak (IPA) dan Ilmu Sosial. Untuk Ilmu eksak yaitu hasil jawaban dari  
responden mahasiswa Fakultas MIPA, fakultas teknik, fakultas kehutanan, fakultas pertanian 
dan fakultas kedokteran. Sedangkan untuk ilmu social terdiri dari Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Fisipol, Fakultas Hukum dan Fakultas KIP. Hasil dapat dilihat dibawah ini. 
a. Disiplin Ilmu Eksak. 

Untuk responden mahasiswa yang berasal dari Fakultas bidang eksak terdapat 50 
mahasiswa yang menjawab kuesioner. Berikut disajikan hasil data yang terkumpul. 

Dari hasil analisis tentang pemahaman pajak, terlihat bahwa mahasiswa yang 
memiliki latar 

belakang disiplin ilmu eksak sangat memahami tentang peran pajak bagi pembangunan. 
Hampir diatas 90% yang menjawab setuju. Namun ini tidak diikuti dengan jawaban 
seandainya ada penundaan pembayaran pajak yang berakibat pada kerugian negara (74%). 

Sebagian besar (diatas 90%) mahasiswa menyetujui bahwa mereka sebagai agen 
perubahan dan menyetujui bahawa mahasiswa berperan dalam pembangunan. Namun hasil 
jawaban untuk nomor 3 sampai dengan 6 terlihat bahawa mahasiswa bentuk partisipasi dalam 
kesejahteraan rakyat tidak menginginkan dalam bentuk sebagai wajib pajak. 

 Dari data diatas, mahasiswa setuju jika pengetahuan tentang perpajakan penting bagi 
mereka. Pengetahuan perpajakan ddapat diperoleh dari berbagai sumber, sehingga mahasiswa 
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tidak menghendaki mata kuliah perpajakan menjadi mata kuliah yang ada di program studi 
mereka. 
b. Disiplin Ilmu Sosial 

Untuk responden mahasiswa yang berasal dari Fakultas bidang eksak terdapat 60 
mahasiswa yang menjawab kuesioner. Berikut disajikan hasil data yang terkumpul hasil 
menunjukkan bahwa mahasiswa yang disiplin ilmu sosial cukup tinggi pemahamannya 
tentang pajak (diatas 80%). Ini dapat dikatakan bahwa mahasiswa memahami bahwa pajak 
dapat menjadi sumber pendapatan negara untuk pembangunan ddan kesejahteraan rakyat. 

Sebagai agen perubahan dan peran mahasiswa dalam berpartisipasi bagi kesejahteraan 
rakyat sangat tinggi responnya. Namun demikian mahasiswa sebagai wajib pajak pada saat 
mereka kuliah atau setelah menjadi sarjana sebagian besar tidak menyetujuinya. Sedangkan 
jika mahasiswa  

Dari data di atas, mahasiswa cukup merespon tentang pentingnya ilmu perpajakan, 
termasuk bahwa pengetahuan tentang pajak dapat diperoleh melalui penddidikan non formal, 
Mahasiswa mengapresiasi bahawa mata kuliah perpajakan perlu ada pada program studi 
mereka, namun cukup memadai responnya (62%). 
Hasil secara keseluruhan mahasiswa Untan 

Dari data diatas dapat dinyatakan bahwa mahasiswa Universitas Tanjungpura  yang 
menjadi responden memahami tentang pajak, peran pajak bagi pembangunan dan pajak 
sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari 
bahwa untuk melakukan pembangunan perlu ada sumber pendapatan, salah satunya berasal 
dari pajak. 

Mahasiswa sebagai wajib pajak , responden merasa keberatan. Hal ini dapat kita lihat 
pada angka-angka yang ada.  Namun mahasiswa setuju jika pada saat sebagai mahasiswa dan 
memiliki pekerjaan, dapat dikenakan sebagai wajib pajak meskipun persentasenya tiddak 
cukup signifikan (55%) 

Mahasiswa menyadari bahwa pengetahuan pajak penting bagi mereka dan dapat 
diperoleh melalui berbagai sumber tanpa harus melalui pendidikan formal. Ini dapat dilihat 
dari respon mahasiswa terhadap mata kuliah perpajakan menjadi mata kuliah di program studi 
mereka. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pendapatan negara yang berasal 
dari pajak dapat dipahami mahasiswa. Mahasiswa juga dapat menjadi bagian dalam 
mensejahterakan rakyat. Salah satunya dapat menjadi jembatan atau agen dalam merubah 
perilaku untuk membayar pajak sebagai suatu kerelaan. Hal ini sesuai dengan yang 
dinyatakan oleh Siswoyo (2007) mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang 
menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang 
setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang 
tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan 
bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap 
mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. 

Perguruan tinggi dapat menjadi masa penemuan intelektual dan pertumbuhan 
kepribadian. Mahasiswa berubah saat merespon terhadap kurikulum yang menawarkan 
wawasan dan cara berpikir baru seperti; terhadap mahasiswa lain yang berbeda dalam soal 
pandangan dan nilai, terhadap kultur mahasiswa yang berbeda dengan kultur pada umumnya, 
dan terhadap anggota fakultas yang memberikan model baru. Pilihan perguruan tinggi dapat 
mewakili pengejaran terhadap hasrat yang menggebu atau awal dari karir masa depan 
(Papalia et al,2008 ). 

Namun demikian, wacana pemerintah yang akan memberikan nomor pokok wajib pajak 
bagi mahasiswa maupun sarjana masih cukup tinggi penolakannya. Ada beberapa alasan yang 
mungkin ada dalam pikiran mahasiswa. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik mahasiswa. 
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Karakteristik tersebut dapat meliputi pada penampilan fisik tidak lagi mengganggu aktifitas 
dikampus, mulai memiliki intelektualitas yang tinggi dan kecerdasan berpikir yang matang 
untuk masa depannya, memiliki kebebasan emosional untuk memiliki pergaulan dan 
menentukan kepribadiannya. Mahasiswa juga ingin meningkatkan prestasi dikampus, 
memiliki tanggung jawab dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah serta 
mulai memikirkan nilai dan norma-norma di lingkungan kampus maupun di lingkungan 
masyarakat dimana dia berada. 

Meskipun demikian, mahasiswa juga memerlukan pengetahuan tentang pajak. 
Pengetahuan tersebut tidak hanya semata-mata melalui pendidikan formal, tapi dapat 
diperoleh dari berbagai sumber, apalagi zaman yang semakin canggih, sehingga informasi-
inforamsi yang ada cukup banyak tersedia.Ini juga didukung dari hasil penelitian ini yang 
menunjukkan bahwa Mata kuliah perpajakan tidak perlu menjadi mata kuliah di program 
studi mereka.  
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Abstract 

 
The purpose of the research were the effect of perceived usefulness, perceived ease of use, 
attitude towards technology, enjoyment on behavioral intention and it’s impact on actual use 
cashier application system online basis. The samples of the research were taken by using 
sensus method which is taking all the population as sample. There were 100 employees who 
work in Grill Me Resto, D’Grill Resto and MATO Resto. The analysis data from this research 
is Structual Equation Model (SEM). Hypothesis test using WarpPLS 6.0 program. 

The result shows that the perceived usefulness and perceived ease of use is significantly effect 
on behavioral intention whereas attitude towards technology and enjoyment do not have 
effect on behavioral intention, and behavioral intention does not have effect on actual use 
cashier application system online basis . 

Keyword :Perceived usefulness, perceived ease of use, attitude towards technology, 
enjoyment, behavioral intention, actual use, cashier application system online 
basis.  

 
 
Latar Belakang 

Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem 
informasi bagi sebuah perusahaan juga semakin berkembang pesat. Saat ini, informasi 
menjadi sumber daya utama dan penting bagi perusahaan yang dapat menunjang aktivitas 
bisnisnya. Informasi akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Informasi 
yang baik akan membantu perusahaan mengambil keputusan yang baik pula bagi 
kelangsungan hidup mereka. Apalagi dengan semakin berkembangnya suatu organisasi 
perusahan maka kebutuhan informasi juga semakin kompleks, sehingga ketergantungan 
manusia terhadap informasi juga semakin bertambah (Lestari, 2015). 

Oleh karena itu, di era modern ini mulai bermunculan berbagai aplikasi sistem kasir 
berbasis online (cloud) untuk membantu restoran atau tempat makan yang sifatnya usaha 
pribadi atau franchise mengelola pesanan dan pembayaran dengan metode yang lebih 
sederhana. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Pawoon dan Oslera untuk memantau 
penjualan yang terjadi secara real time, kapan saja dan di mana saja. Dengan aplikasi 
tersebut, pemesanan atau penjualan dapat didaftarkan secara online melalui  smartphone atau 
tablet. Pemilik toko atau restoran cukup memberikan informasi dan membuat katalog 
berdasarkan produk dan harga. Kemudian pengguna dapat melakukan pemantauan stok 
barang, transaksi penjualan dan juga melakukan retur jika ada pembatalan transaksi. Melalui 
aplikasi ini, pengguna juga dapat mengumpulkan data pelanggan seperti mengetahui produk 
yang paling laris, waktu yang paling ramai pembeli, juga mendapatkan akses ke halaman 
analitik untuk  dapat memantau perkembangan usaha mereka. Berdasarkan penjelasan 
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tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan Tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh Kegunaan Persepsian terhadap Minat Berperilaku Karyawan 

Untuk Menggunakan aplikasi sistem kasir berbasis online. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Kemudahan Kegunaan Persepsian terhadap Minat 

Berperilaku Karyawan Untuk Menggunakan aplikasi sistem kasir berbasis online. 
3. Untuk mengetahui pengaruh Sikap Menggunakan Teknologi terhadap Minat Berperilaku 

Karyawan Untuk Menggunakan aplikasi sistem kasir berbasis online. 
4. Untuk mengetahui pengaruh Kenyamanan terhadap Minat Berperilaku Karyawan Untuk 

Menggunakan aplikasi sistem kasir berbasis online. 
5. Untuk mengetahui pengaruh Minat Berperilaku Karyawan Untuk Menggunakan terhadap 

Penggunaan Aktual aplikasi sistem kasir berbasis online. 
 

Kajian Literatur 
Technology Acceptance Model (TAM) 

Salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat 
berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap 
penggunaan sistem teknologi informasi adalah model penerimaan teknologi (Technology 
Acceptance Model) (TAM) (Jogiyanto, 2008). Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Davis 
(1986). Teori ini dikembangkan dari Theory of Reasoned Action atau TRA oleh Ajzen dan 
Fishbein (1980). TRA memproposisi proses sekuensial dan hubungan kausalitas 
antarkonstruk yang mempengaruhi perilaku manusia (Achjari dkk, 2011). Teori ini berasumsi 
bahwa perilaku manusia didiorong oleh niat, sikap dan kepercayaan yang dipengaruhi oleh 
norma subjektif untuk melakukan sesuatu secara sadar. TRA kemudian menjadi model dasar 
perilaku yang banyak diadaptasi oleh penelitian dalam bidang Sistem Informasi (SI). 

Dalam perkembangannya, Triandis (1980) mengkritik asumsi TRA tidak dapat 
digunakan pada setiap konteks adopsi TI, misalnya secara alamiah manusia tidak selalu 
berperilaku secara sukarela (voluntary) tetapi terkadang manusia berperilaku secara terpaksa 
(mandatory), bahkan manusia berperilaku secara tidak rasional. Triandis (1980) kemudian 
menyarankan agar TRA memisahkan aspek kognitif dan afektif dalam dimensi sikap. 

Sejalan dengan pemikiran Triandis (1980), Davis et al (1989) kemudian 
mengembangkan model TRA dengan mengelaborasi konstruk keyakinan (belief) menjadi 
konstruk kegunaan persepsian dan konstruk kemudahan penggunaan persepsian. Dua persepsi 
tersebut dari TAM masuk dalam bagian ekspektasi Teknologi Informasi (TI) yang meliputi 
dampak yang dirasakan dan tingkat penggunaannya. Semakin rumit digunakan sistem 
informasi yang diterapkan semakin rendah tingkat penggunaannya. Semakin kecil dampak 
positif yang dirasakan semakin kurang bermanfaat sistem informasi tersebut untuk digunakan. 

Lee, et al (2003), sejak TAM dikenalkan sampai tahun 2000 saja, teori ini sudah dirujuk 
oleh 424 penelitian lainnya dan sampai dengan tahun 2003 sudah dirujuk oleh 698 penelitian 
seperti yang dilaporkan oleh Social Science Citation Index (SSCI). Perkembangan TAM 
sampai dengan tahun 2003 oleh Lee et al. (2003) diklasifikasikan ke dalam empat kemajuan, 
yaitu pengenalan model (model introduction), validasi model (model validation), ekstensi 
model (model extension) dan elaborasi model (model elaboration).  

Technology Acceptance Model (TAM) yang pertama yang belum dimodifikasi 
menggunakan lima konstruk utama (Jogiyanto, 2008:113). Kelima konstruk ini adalah 
sebagai berikut. 

1. Kegunaan persepsian (perceived usefulness) 
2. Kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) 
3. Sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior) atau sikap menggunakan 

teknologi (attitude towards using technology) 
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4. Minat perilaku (behavioral intention) atau minat perilaku menggunakan teknologi 
(behavioral intention to use) 

5. Perilaku (behavior) atau penggunaan teknologi sesungguhnya (actual technology 
use) 

 
Dari berbagai penjelasan di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  

Kerangka Penelitian 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif dengan unit analisis yang diteliti 
adalah karyawan restoran di Pontianak, Kalimantan Barat yang menggunakan aplikasi sistem 
kasir berbasis online. Penelitian kuantitatif asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012). Penelitian ini termasuk 
dalam penelitian eksplanasi (explanatory research) berdasarkan jenis penelitian. Penelitian 
eksplanasi digunakan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan 
variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya melalui 
pengujian hipotesis (Sugiyono, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor 
Kegunaan Persepsian (X1), Kemudahan Kegunaan Persepsian (X2), Sikap Menggunakan 
Teknologi (X3), dan Kenyamanan (X4) berpengaruh terhadap Minat Berperilaku (Y1) serta 
dampaknya terhadap Penggunaan Aktual (Y2) Aplikasi Sistem Kasir Berbasis Online pada 
restoran-restoran di kota Pontianak, Kalimantan Barat. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. 
Analisis kuantitatif merupakan analisis terhadap angka-angka yang dihasilkan dalam data 
olahan. Analisis data kuantitatif ini diawali dengan mengumpulkan data-data yang mewakili 
sampel dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut diolah dengan menggunakan 
pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation 
Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. SEM merupakan salah satu jenis 
analisis multivariate (multivariate analysis) dalam ilmu sosial (Sholihin dan Ratmono, 2013). 
Analisis multivariate merupakan aplikasi metode statistika untuk menganalisis beberapa 
variabel penelitian secara simultan.  

SEM-PLS merupakan sebuah pendekatan pemodelan kausal yang bertujuan 
memaksimumkan variansi dari variabel laten criterion yang dapat dijelaskan (explained 
variance) oleh variabel laten predictor (Hair et al, 2013). Menurut Sholihin dan Pratmono 

H1 
Kegunaan Persepsian (X1) 

Kemudahan Kegunaan 
Persepsian (X2) 

) 
Sikap Menggunakan Teknologi  

(X3) 

) 
Kenyamanan (X4) 

Minat Berperilaku (Y1) 

Penggunaan Aktual (Y2) 

 

H2 

H3 

H4 

H5 



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 

85  

(2013) SEM-PLS dapat bekerja secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil dan model 
yang kompleks, selain itu asumsi distribusi data dalam SEM-PLS model tidak harus 
berdistribusi normal serta dapat menganalisis model pengukuran reflektif dan formatif serta 
variabel laten dengan satu indikator tanpa menimbulkan masalah identifikasi. 

Model reflektif adalah model dimana konstruk terfleksi dalam indikator-indikator, jadi 
perubahan dalam konstruk akan menyebabkan perubahan dalam indikator-indikatornya. 
Sedangkan model formatif adalah model dimana konstruk merupakan hasil formasi dari 
indikator-indikatornya, jadi perubahan dalam indikator-indikator akan menyebabkan 
perubahan dalam konstruk. 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Model penelitian memiliki relevansi prediksi yang baik jika nilai koefisien Q-squared 
lebih dari 0 (nol) (Kock, 2013). Nilai Q-squared dapat dilihat pada ouput latent variable 
coefficients kolom bagian Q-squared. Hasil pengujian Q-squared untuk variabel Minat 
Menggunakan sebesar 0.414 dan untuk variabel Penggunaan Aktual sebesar 0.084. Dengan 
demikian, hasil estimasi model penelitian ini telah menunjukkan validitas prediktif yang baik 
karena bernilai di atas nol. 

Pengujian Hipotesis 
Uji hipotesis dilakukan dengan melihat koefisien jalur untuk mengetahui besarnya 

pengaruh antar variabel laten dengan cara bootstrapping. Kriteria untuk menentukan diterima 
atau tidaknya hipotesis adalah p value  harus lebih kecil dari 0.05 untuk toleransi kesalahan 
(alpha) sebesar 5%. Berikut ini adalah gambar model struktural penelitian yang dihasilkan 
dari Warp PLS 6.0. 

Gambar 2 
Model Struktural Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis 1: Kegunaan Persepsian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat 
Berperilaku Karyawan untuk Menggunakan Aplikasi Kasir Berbasis Online. Berdasarkan 
gambar 4.1. nilai koefisien jalur sebesar 0.31 dan p value sebesar <0.01 dengan toleransi 
kesalahan (alpha) sebesar 5%. Dengan demikian H1 diterima. 

Hipotesis 2: Kemudahan Kegunaan Persepsian berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Minat Berperilaku Karyawan untuk Menggunakan Aplikasi Kasir Berbasis Online. 
Berdasarkan gambar 4.1. nilai koefisien jalur sebesar 0.32 dan p value sebesar = 0.02 dengan 
toleransi kesalahan (alpha) sebesar 5%. Dengan demikian H2 diterima. 
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Hipotesis 3: Sikap Menggunakan Teknologi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Minat Berperilaku Karyawan untuk Menggunakan Aplikasi Kasir Berbasis Online. 
Berdasarkan gambar 4.1. nilai koefisien jalur sebesar 0.21 dan p value sebesar 0.07 dengan 
toleransi kesalahan (alpha) sebesar 5%. Dengan demikian H3 ditolak. 

Hipotesis 4: Kenyamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat 
Berperilaku Karyawan untuk Menggunakan Aplikasi Kasir Berbasis Online. Berdasarkan 
gambar 4.1. nilai koefisien jalur sebesar 0.14 dan p value sebesar 0.09 dengan toleransi 
kesalahan (alpha) sebesar 5%. Dengan demikian H4 ditolak. 

Hipotesis 5: Minat Berperilaku Karyawan untuk Menggunakan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Penggunaan Aktual Aplikasi Kasir Berbasis Online. Berdasarkan gambar 
4.1. nilai koefisien jalur sebesar 0.32 dan p value sebesar 0.14 dengan toleransi kesalahan 
(alpha) sebesar 5%. Dengan demikian H5 ditolak. 

Hubungan antara Kegunaan Persepsian dengan Minat Berperilaku Karyawan untuk 
Menggunakan Aplikasi Sistem Kasir Berbasis Online 

Kegunaan persepsian adalah ukuran untuk melihat sejauh mana individu merasa suatu 
sistem informasi berguna maka dia akan menggunakan sistem tersebut, dikatakan berguna 
jika dapat meningkatkan performa kinerja seseorang. Jika seseorang merasa percaya bahwa 
sistem informasi berguna dan dapat meningkatkan performa kinerjanya maka dia akan 
menggunakannya. Sebaliknya, jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi kurang 
berguna dan tidak dapat meningkatkan performa kinerjanya maka dia tidak akan 
menggunakannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H1 yaitu Kegunaan Persepsian berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Minat Karyawan untuk Menggunakan Aplikasi Kasir Berbasis 
Online. Positif berarti ketika karyawan merasa kinerjanya menjadi lebih baik, maka mereka 
merasa bahwa aplikasi kasir berbasis online berguna dan mereka akan menggunakannya. 
Namun sebaliknya, ketika karyawan tidak merasa kinerjanya menjadi lebih baik, maka 
mereka merasa bahwa aplikasi kasir berbasis online tidak berguna dan mereka akan enggan 
untuk menggunakannya. Dimensi kegunaan persepsian dalam penelitian ini diukur dengan 
peningkatan performa kinerja, peningkatan efisiensi kinerja, dan penyederhanaan proses 
kinerja. 

Aplikasi kasir online adalah sebuah sistem informasi yang baru dikembangkan pada 
tahun 2014-2015. Aplikasi kasir yang dapat membantu usaha UMKM dalam mengelola bisnis 
agar menjadi lebih sistematis dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas 
sehingga dapat dianalisis dengan tepat untuk pengambilan keputusan dalam perumusan 
strategi bisnis.  

Tidak terkecuali bagi restoran-restoran yang menggunakan aplikasi kasir berbasis 
online, kegunaan persepsian merupakan ukuran yang tepat sebelum memutuskan apakah 
mereka mau menggunakan atau tetapt bertahan pada sistem manual. Para pemilik restoran 
tentu sebelum memutuskan untuk memasang dan membeli aplikasi akan berpikir terlebih 
dahulu mengenai kegunaan yang akan dia dapatkan dari aplikasi dan apakah dapat 
meningkatkan produktivitas serta kinerja para karyawannya. Setelah dia mencari tahu 
mengenai fitur-fitur yang diberikan oleh aplikasi kasir online baru dia melihat bahwa aplikasi 
tersebut sesuai dengan kebutuhan bisnisnya sehingga memutuskan untuk menggunakannya. 
Kemudian setelah aplikasi dipasang, dia mengajarkan kepada karyawannya untuk 
mengoperasikan aplikasi kasir online. Para karyawan di restoran juga merasa bahwa kinerja 
mereka berhasil meningkat dan dapat bekerja secara lebih produktif dengan adanya aplikasi 
kasir online ini. Peningkatan performa kinerja itu dapat dilihat dari efektifitas dalam 
pemesana makanan, penyampaian informasi yang lebih cepat ke bagian dapur, dan langsung 
automaticly tersimpan di mesin kasir sehingga mempercepat proses pembayaran. Oleh karena 
itu, mereka dapat menggunakan dan mengoperasikan dengan baik. 
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Aplikasi kasir berbasis online memberikan kegunaan dalam menginput stok persediaan 
dan dapat diedit untuk menambah maupun mengurangi stok yang disesuaikan dengan stok 
sebenarnya sehingga lebih rapi dalam pencatatan, kegunaan menginput modal dalam satu 
menu masakan kemudian disertai dengan harga jual menu tersebut sehingga pada saat menu 
itu diorder dan dibayar maka secara otomatis langsung masuk dalam laporan penjualan 
beserta keuntungan yang diperoleh, kegunaan penerimaan informasi oleh bagian dapur 
dengan lebih cepat karena di dapur sendiri terdapat printer yang terhubung dengan aplikasi 
sehingga begitu ada pesanan langsung tercetak dan dapat langsung dibuat untuk segera 
disajikan, kegunaan dalam menghitung total uang yang harus dibayar bahkan untuk kondisi 
saat pelanggan ingin membayar secara terpisah (biasanya mereka yang pergi bersamaan 
namun ingin membayar masing-masing).  

Kegunaan persepsian seperti yang telah disebutkan di atas telah mempengaruhi minat 
karyawan untuk menggunakan aplikasi kasir berbasis online. Hasil ini didukung oleh 
penelitian Anggraeni (2015) yang menemukan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap niat untuk menggunakan layanan jejaring sosial berbasis lokasi 
karena memberikan banyak kegunaan bagi penggunanya seperti informasi tempat baru, 
platform game yang menarik dan berguna bagi perilaku pencari penghargaan (reward seeking 
behavior), kegunaan dalam informasi penawaran khusus atau diskon bagi perilaku konsumen 
penawaran (dealer seeking behavior), kegunaan rekomendasi dan tips dalam pengambilan 
keputusan dan kegunaan penghematan waktu dalam menemukan tempat menarik. 

Hubungan antara Kemudahan Kegunaan Persepsian dengan Minat Berperilaku Karyawan 
untuk Menggunakan Aplikasi Sistem Kasir Berbasis Online 

Kemudahan kegunaan persepsian adalah ukuran yang digunakan untuk melihat 
keputusan individu dalam menggunakan suatu sistem informasi karena sistem dapat 
memberikan kemudahan tanpa memerlukan banyak usaha. Dari definisinya diketahui bahwa 
konstruk kemudahan kegunaan persepsian juga merupakan suatu kepercayaan tentang proses 
pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi mudah 
digunakan maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa 
sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa H2 diterima yaitu Kemudahan Kegunaan Persepsian 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Karyawan untuk Menggunakan Aplikasi 
Kasir Berbasis Online. Positif berarti ketika karyawan merasa bahwa aplikasi kasir online 
mudah digunakan dan memberikan banyak manfaat, maka mereka akan menggunakannya. 
Namun ketika karyawan merasa bahwa aplikasi kasir online tidak mudah digunakan dan tidak 
memberikan banyak manfaat, maka mereka akan enggan untuk menggunakannya. Dimensi 
kemudahan kegunaan persepsian dalam penelitian ini adalah mudah beradaptasi dengan 
sistem, sistem mudah dipelajari dan digunakan, serta interaksi dapat dengan jelas terpahami. 

Aplikasi kasir berbasis online memang masih berada dalam tahap pertumbuhan karena 
baru-baru ini dikembangkan sehingga kemudahan kegunaan persepsian menjadi poin penting 
dalam penerimaan teknologi aplikasi kasir berbasis online. Kemudahan kegunaan persepsian 
menjadi dapat menjadi penyebab keberhasilan atau kegagalan penggunaan.  

Aplikasi kasir berbasis online ini telah dirancang sedemikian rupa agar dapat 
memberikan kemudahan bagi siapapun yang memakainya. Mulai dari tampilan menu yang 
tidak membingungkan, fitur-fitur yang mudah dioperasikan, serta output yang mudah dilihat. 
Tentu hal ini akan memberikan kemudahan bagi karyawan restoran terutama membantu 
pekerjaan mereka menjadi cepat selesai. 

Aplikasi kasir berbasis online ini juga mudah diadaptasi karena para karyawan yang 
baru belajar langsung dapat menggunakan dan mengoperasikannya dengan baik. Hal ini 
menjadi alasan adanya persepsi kemudahan penggunaan yang muncul dari karyawan 
sehingga mempengaruhi minat mereka untuk menggunakan aplikasi kasir berbasis online. 
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Hasil ini didukung oleh penelitian Armanda (2015) yang menunjukkan bahwa persepsi 
kemudahan berpengaruh secara positif terhadap persepsiminat menggunakan teknologi dalam 
SIA. 

Hubungan Sikap Menggunakan Teknologi dengan Minat Berperilaku Karyawan untuk 
Menggunakan Aplikasi Sistem Kasir Berbasis Online 

Sikap adalah evaluasi atas ketertarikan individu terhadap suatu sistem informasi. Sikap 
yang menentukan apakah individu senang atau tidak senang terhadap sistem informasi yang 
ada. Sikap juga yang memutuskan bagaimana perilaku individu selanjutnya yaitu munculnya 
minat untuk menggunakan.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa H3 ditolak yaitu Sikap Menggunakan Teknologi 
tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Minat Berperilaku Karyawan untuk 
Menggunakan Aplikasi Sistem Kasir Berbasis Online. Hal ini berarti bahwa minat karyawan 
restoran untuk menggunakan aplikasi kasir online tidak berasal dari ketertarikan mereka atas 
aplikasi tersebut, namun karena faktor-faktor lain seperti tuntutan pekerjaan dan tanggung 
jawab sebagai karyawan. Aplikasi ini memang memberikan kemudahan bagi mereka dan 
terbukti dapat meningkatkan performa kinerja mereka sehingga mereka menggunakannya 
dengan nyaman tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Namun bukan berarti bahwa mereka 
tertarik dan senang dengan aplikasi sehingga memunculkan minat untuk menggunakan. 
Walaupun mereka merasa tidak tertarik dan tidak senang, mereka tetap harus 
menggunakannya karena ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan. 
Begitu pula jika pemilik restoran memutuskan untuk mengganti sistem pencatatan kasir 
menjadi manual, karyawan juga secara otomatis akan bekerja lagi mengikuti sistem manual 
yang ada dan tidak didasarkan pada ketertarikan atau rasa suka-tidak suka. Sikap lebih kepada 
penilaian masing-masing individu secara personal dan tidak dapat diukur dari situasi yang 
sudah ada aturannya atau standarnya seperti keharusan karyawan restoran menggunakan 
aplikasi kasir berbasi online.  

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Ardi (2013) yang menunjukkan bahwa Sikap 
Menggunakan Teknologi berpengaruh positif dan siginfikan terhadap Minat untuk 
mengggunakan Software MYOB dimana yang menjadi sampelnya adalah peserta kursus 
pendidikan komputer di kota Semarang. Berbeda dengan karyawan restoran yang 
mengoperasikan sistem didasarkan pada tuntutan pekerjaan, peserta kursus pendidikan adalah 
mereka yang berdasarkan niat dari dalam dirinya sendiri mau mengikuti kursus untuk belajar 
menggunakan Software MYOB, sehingga faktor sikap dapat mempengaruhi niat tersebut.  

Hubungan Kenyamanan dengan Minat Berperilaku Karyawan untuk Menggunakan Aplikasi 
Sistem Kasir Berbasis Online 

Kenyamanan adalah keadaan dimana individu merasa nyaman dengan teknologi sistem 
infromasi yang digunakan dalam melakukan aktivitasnya. Ketika sudah merasa nyaman, 
maka akan muncul minat untuk menggunakan sistem secara berkelanjutan. Kenyamanan 
menggunakan sistem dapat dilihat dari kenyamanan akses, kenyamanan pengoperasian, dan 
kenyamanan berkomunikasi. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa H4 ditolak yaitu Kenyamanan tidak berpengaruh 
positif dan siginifikan terhadap Minat Berperilaku Karyawan untuk Menggunakan Aplikasi 
Kasir Berbasis Online. Kenyamanan juga merupakan keadaan yang dirasakan oleh masing-
masing individu pada situasi yang tidak bebas atau tidak ada aturan yang mendasarinya. 
Karyawan restoran ada yang merasa nyaman dan ada juga yang merasa tidak nyaman dalam 
menggunakan aplikasi kasir online. Namun yang merasa tidak nyaman bukan berarti tidak 
menggunakan dan yang menggunakannya adalah hanya yang merasa nyaman saja. Tentu 
tidak seperti itu karena sekali lagi ini adalah bagian dari tanggung jawab. Oleh karena itu, 
penelitian ini menemukan hasil bahwa faktor kenyamanan tidak dapat mempengaruhi minat 
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karyawan restoran dan tidak konsisten dengan penelitian Tjini dan Baridwan (2013) yang 
menemukan bahwa persepsi kenyamanan berpengaruh terhadap sikap untuk menggunakan 
layanan internet bangking. 

Layanan internet banking  tidak harus dimiliki oleh semua pengguna kartu ATM karena 
ada juga yang masih mentransfer uang secara manual melalui mesin ATM tidak melalui 
smartphone yang dihubungkan melalui jaringan internet. Berbeda dengan karyawan restoran 
yang diharuskan mengoperasikan sistem kasir yang telah dibeli dan dipasang oleh pemilik. 
Oleh karena itu, ketidakkonsistenan ini dapat terjadi. 

Hubungan Minat Berperilaku Karyawan dengan Penggunaan Aktual Aplikasi Sistem Kasir 
Berbasis Online 

Wujud nyata dari munculnya minat seseorang adalah penggunaan aktual yang berarti 
benar-benar menggunakan sistem informasi yang ada. Penerapan suatu sistem dan teknologi 
informasi tidak terlepas dari aspek perilaku karena pengembangan sistem terkait dengan 
masalah individu dan organisasional sebagai pengguna sistem tersebut, sehingga sistem yang 
dikembangkan harus berorientasi pada penggunanya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa H5 ditolak yaitu Minat Berperilaku Karyawan untuk 
Menggunakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Aktual Aplikasi 
Sistem Kasir Berbasis Online. Munculnyaperilaku individu untuk menggunakan sistem 
informasi memang dipengaruhi dari munculnya minat awal terhadap sistem informasi 
tersebut. Namun, pernyataan ini tepat jika minat penggunaan tersebut merupakan representasi 
sukareladan kesiapan kognitif pengguna untuk benar-benarmenggunakan sistem informasi 
bukan karena adanya aturan atau tuntutan yang mendasari. Oleh karena itu, penelitian ini 
tidak menemukan adanya hubungan antara minat karyawan dengan penggunaan aktual 
aplikasi kasir online. Hal tersebut dikarenakan, minat muncul pada situasi secara tidak 
sukarela, jadi sifatnya dipaksakan (mandatory). Bukan berarti, semua karyawan tidak 
berminat dalam menggunakan aplikasi namun mereka hanya menjalankan kewajiban mereka 
sebagai karyawan di restoran tersebut. Dengan atau tanpa minat sekalipun, mereka harus tetap 
menggunaka aplikasi kasir online secara nyata karena itu adalah bagian dari pekerjaan 
mereka. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Anggraini (2015) yang 
menermukan bahwa niat berpengaruh terhadap penggunaan aktual layanan jejaring sosial 
berbasis lokasi. Anggraini melihat bahwa perilaku individu untuk menggunakan layanan 
jejaring sosial berbasis lokasi dapat muncul karena dipengaruhi oleh minat awal terhadap 
sistem informasi tersebut. Penggunaan layanan jejaring sosial berbasis lokasi didasarkan pada 
situasi yang sifatnya sukarela dan tidak memaksa sehingga menjadi tepat jika dipengaruhi 
oleh mienat awal. Tidak seperti aplikasi kasir berbasis online yang didasarkan pada situasi 
yang memaksa, maka minat tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi penggunaan 
aktual, akan tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tuntutan pekerjaan, kewajiban, 
tanggung jawab, dan mengikuti aturan yang ada.  
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Abstract 

 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana pengungkapan corporate 
social responsibility (CSR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan kriteria 
pengungkapan berdasarkan pada konsep sharia enterprise theory (SET). Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dari dokumentasi dan 
telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 
dalam pengungkapan item corporate social responsibility sudah sesuai dengan kriteria 
pengungkapan CSR berdasarkan konsep sharia enterprise theory. Dengan demikian, bank 
muamalat telah menginternalisasikan  nilai-nilai islami dalam pelaksanaan kegiataan CSR. 
 
Kata Kunci:, corporate social responsibility, bank syariah, sharia enterprise theory 
 
Pendahuluan 
 Sejak diberlakukannya UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, banyak 
perusahaan yang ikut serta dalam memperhatikan aspek tanggung jawab sosial, baik terhadap 
masyarakat maupun terhadap lingkungan. Undang-undang ini memang tidak hanya 
mewajibkan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan saja, namun laporan 
pelaksanaan tanggung jawab sosial juga harus menjadi bagian dalam pelaporan yang dibuat 
oleh perusahaan. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 pasal 15 
bagian b, pasal 17, dan pasal 34 telah mengatur pelaksanaan CSR, dimana setiap penanam 
modal diwajibkan untuk turut serta dalam CSR perusahaan (Samsiyah : 2013, Yulinartati : 
2016).  

  Sudah selayaknya tanggung jawab sosial perusahaan (coporate social responsibility) 
menjadi bagian  yang harus mendapatkan perhatian oleh perusahaan, mengingat keberadaan 
perusahaan tidak terlepas dari adanya lingkungan sosial. Pelaporan corporate social 
responsibility (CSR) menjadi hal yang sangat  esensial, guna melengkapi informasi yang 
dibutuhkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, dan disamping merupakan 
salah satu upaya mempromosikan perusahaan kepada masyarakat (Wahyuni : 2013). Adanya 
CSR dalam suatu perusahaan, akan memberikan nilai tambah dimata investor. Perusahaan 
dengan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap CSR akan meningkatkan reputasi baik dan 
kepercayaan yang kuat dari para stakeholders, sehingga hal ini dapat meningkatkan nilai laba 
dan peluang berkembang yang baik untuk perusahaan kedepannya.   

  Salah satu entitas lembaga keuangan yang ikut serta aktif dalam penerapan dan 
pengungkapan CSR adalah perbankan syariah. Sebagai bank yang aktivitas operasionalnya 
melarang adanya riba, hadirnya  bank syariah selayaknya mampu membawa kesejahteraan 
bagi masyarakat banyak, khususnya masyarakat ekonomi kebawah. Bank syariah harus 
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menjadi contoh terdepan dalam kegiatan tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dalam hal 
pengungkapan sukarela informasi sosial, masih terdapat rentang yang lebar, sekitar 35 % 
bank yang melaporkan pengungkapan sosial, sedangkan beberapa bank lain belum 
mengungkapkan informasi tersebut.  

  Berbeda dengan bank konvensional, pengungkapan corporate social responsibility di 
bank syariah berdasarkan  pada acuan sharia enterprise theory (SET), dimana Allah adalah 
sumber amanah utama. Oleh karena itu sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku 
kepentingan juga merupakan amanah dari Allah sehingga menggunakannya harus dengan 
cara dan tujuan yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pemberi Amanah (Triyuwono:2007).  

  Penelitian mengenai implementasi CSR pada perbankan syariah telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya Samsiyah (2013) yang meneliti implementasi CSR 
pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dimana hasilnya sebagian sudah sesuai 
sesuai dengan konsep SET, namun di pengungkapan implementasi horizontal masih sedikit. 
Rinovian & Suarsa (2018) juga meneliti pengungkapan CSR pada Bank Syariah Mandiri 
(BSM) dan Bank Syariah Bukopin, hasilnya menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung 
jawab sosial di BSM dan Bank Syariah Bukopin masih sangat terbatas, masih jauh dari 
kesesuaian yang ditinjau dari sharia enterprise theory. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk 
menganalisis kesesuaian terkait dengan pengungkapan corporate social responsibility pada 
PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk dengan kriteria pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan berdasarkan konsep Sharia Enterprise Theory. 

 
Kajian Literatur 
Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud kepedulian perusahaan 
terhadap lingkungan sekitarnya sebagai bentuk rasa tanggung jawab dimana perusahaan 
tersebut berada. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan diantaranya seperti membangun 
fasilitas umum, memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang kurang 
mampu, dan mendukung kegiatan yang terkait untuk menjaga lingkungan sekitar. Di dalam 
terjemahan Al-Qur’an Surah Al-Bawarah 205 menyebutkan  : 
 “dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan 

padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai 
kebinasaan”. 

  Surah tersebut menggambarkan bahwa agama islam sangat mempedulikan kelestarian 
alam. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan harus menjamin kelestarian alam tetap 
terjaga. Salah satu cara bagi perusahaan untuk dapat mengkomunikasikan kepada para 
stakeholders bahwa perusahaan memperhatikan lingkungan dan pengaruh sosial yang 
ditimbulkannya adalah dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
Hal ini dimaksudkan agar stakeholders dapat melihat aktivitas yang dilakukan perusahaan 
dan pengaruhnya bagi masyarakat sekitar.  

 Definisi Corporate Social Resposibilitymenurut Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions(AAOIFI) dalam Junaidi (2015) yaitu : 

“Segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial islam untuk memenuhi kepentingan 
religius, ekonomi, hukum, etika, dan discretionary responsibilities sebagai lembaga 
finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi”. 

 
Corporate Social Responsibility (CSR)dalam Perspektif Islam   
 Menurut Farrok (2007), dalam sudut pandang islam, Corporate Social Responsibility 
berasal dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur’an, diantaranya : (1). Kekhalifahan 
manusia dimuka bumi. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia adalah khalifah Allah. 
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Manusia hanya dititipi sebagai penjaga amanah Allah, sehingga segala isi yang ada di muka 
bumi ini hanyalah milik Allah; (2). Akuntabilitas Ilahi. Sebagai khalifah Allah, maka manusia 
diwajibkan untuk bertanggungjawab atas segala yang diamanahkan Allah kepada manusia. 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia adalah salah satunya dengan menjaga apa yang 
ada dimuka bumi ini: (3). Kewajiban manusia untuk mencegah kejahatan dan memerintahkan 
kebaikan. Hal ini dikarenakan manusia sebagai wakil Allah yang harus 
mempertanggungjawabkan seluruh amanah yang dititipi Allah.  
 Meutia (2010) menjelaskan terdapat 3 prinsip CSR dalam syariah dimana 
menggambarkan adanya hubungan antara Allah dan manusia, yaitu : 
1. Prinsip Berbagi Adil 

Prinsip ini memberitahukan bahwa ada bagian atau hak untuk orang lain dari setiap harta 
yang dimiliki manusia. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 254 menyebutkan bahwa : 

“Hai orang-orang beriman, infak-kanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan 
kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi 
persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat”. 

2. Prinsip Rahmatan Lil’alamin 
 Keberadaan manusia seharusnya dapat menjadi rahmat atau manfaat bagi makhluk 

lainnya. Jika dikaitkan dengan tanggung jawab sosial, maka kehadiran perbankan syariah 
hendaknya dapat memberikan manfaat atau dampak yang berarti bagi para pemangku 
kepentingan atau lingkungan sosial sekitar.  

2. Prinsip Maslahah 
Al-Shatibi dalam Meutia (2010) mengelompokkan maslahah dalam tiga level yaitu : (1). 
Essentials (daruriyyat), yaitu melindungi kepentingan dan memenuhi kebutuhan yang 
terkait dengan daruriyat merupakan prioritas yang harus dilakukan;                   (2). 
Complementary (hajiyyat), kepentingan tambahan yang jika tidak dipenuhi akan 
menimbulkan kesulitan namun tidak sampai ke level merusak kehidupan normal;      
(3).Embellishment (tahsiniyyat) dimana berfungsi hanya sebagai kepentingan 
penyempurna pada level sebelumnya.  

 
Teori-Teori Terkait Corporate Social Responsibility 
 Ada dua teori mendasar yang berkaitan dengan pengungkapan Corporate Social 
Responsibilityyaitu : 
a. Legitimacy Theory 
 Dul (2011) menjelaskan bahwa di dalam teori legitimasi, pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan harus dilakukan agar aktivitas dan kinerja perusahaan dapat dilihat dan 
diterima oleh masyarakat. Idealnya, suatu perusahaan harus dapat melaksanakan 
kewajiban sosialnya, karena perusahaan berdiri atas izin dari lingkungan masyarakat 
setempat. Menurut Hadi (2011), legitimasi merupakan suatu sistem yang mana 
pengelolaan perusahaan berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah 
individu, dan kelompok masyarakat. Perusahaan akan dapat bertahan jika dapat 
menyesuaikan dengan nilai dan norma yang ada di lingkungan tersebut.  

b. Stakeholders Theory 
 Menurut Sembiring (2003), Stakeholders sangat berperan dalam menentukan keberadaan 

suatu perusahaan.  Adanya hubungan yang saling timbal balik antara perusahaan dan 
stakeholders, menuntut perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan para stakeholders 
seperti kreditor, pemegang saham, pemerintah, masyarakat, konsumen, supplier dan pihak 
lain yang terkait, bukan hanya sekedar mengejar profit saja. Di dalam teori stakeholders, 
menakankan bahwasalah satu cara untuk berkomunikasi dengan stakeholdersadalah 
dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini akan 
menambah citra perusahaan di mata masyarakat dan investor. 
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Sharia Enterprise Theory (SET) 
 Enterprise theory hampir mirip dengan stakeholders theory, karena kedua teori ini 
sama-sama mengakui keberadaan stakeholder selaku pemegang kepentingan terhadap 
perusahaan. Enterprise theory mengakui kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan, hal ini 
terkait fungsi perusahaan sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomis luas 
dan kompleks. Sedangkan sharia enterprise theory (SET) menekankan pada nilai-nilai 
ketuhanan (Meutia: 2010). SET lebih luas cakupan kepeduliannya terhadap stakeholders, 
yakni mencakup: Allah, manusia, dan alam. Stakeholder pertama yaitu Allah yang merupakan 
satu-satunya tujuan hidup dan memiliki kedudukan stakeholders tertinggi (Triyuwono:2007).  

Stakeholder kedua dari sharia enterprise theory adalah manusia, yang mana dibagi 
menjadi dua kelompok antara lain : direct-stakeholdersyaitumerupakan pihak yang 
memberikan kontribusi secara langsung pada perusahaandan indirect–stakeholders yaitu 
mereka yang sama sekali tidak memberikan kontribusi (baik secara keuangan maupun non-
keuangan) kepada perusahaan, namun secara syariah memiliki hak untuk mendapatkan 
kesejahteraan dari perusahaan. 

Alam adalah golongan stakeholder terakhir dari SET. Kontribusi terbesar dari alam 
adalah memberikan keberadaan bagi perusahaan. Tanpa adanya alam, perusahaan tidak dapat 
berdiri dan tidak dapat menggunakan sumber daya alam untuk memproduksi suatu ouput. 
Namun, alam tidak menuntut kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang. Dengan 
menjaga kelestarian alam, menghindari adanya pencemaran lingkungan, merupakan wujud 
distribusi kesejahteraanyang dapat dilakukan perusahaan terhadap alam.  

Oleh karena itu, SET merupakan teori yang paling tepat untuk dijadikan sebagai acuan 
dalam pengungkapan corporate social responsibility perusahaan, khususnya perbankan 
syariah. Mengingat di dalamSET, sumber amanah utamanya adalah Allah. Sedangkan sumber 
daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah yang dititipi oleh Allah untuk dapat 
digunakan dengan cara dan tujuan yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah SWT. SET 
menempatkan Allah sebagai pusat dari segala yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, untuk 
menjaga amanah Allah, manusia memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap ketentuan 
hukum  Allah.  

 
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
 Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan sebuah proses yang 
dilakukan perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait dengan aktivitas perusahaan 
dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan (Ghozali & 
Chariri:2007).  Terdapat beberapa aspek menurut Meutia (2010) yang ditawarkan oleh SET 
dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya perbankan syariah, yakni 
akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal ini hanya ditujukan kepada Allah. 
Adanya opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pelaporan mengenai fatwa aspek 
operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi merupakan sub item dari akuntabilitas vertikal. 

Akuntabilitas horizontalterbagi menjadi tiga yaitu: kepada direct 
stakeholders(nasabah dan karyawan), indirect stakeholders(komunitas), dan alam.Subitem 
pengungkapan CSRdari akuntabilitas horizontal kepada nasabahadalah adanya pelaporan 
kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana 
zakat dan qardhul hasan, informasi beragam produk dan konsep syariah, jumlah pembiayaan, 
dan penjelasan tentang kebijakan atau usaha untuk transaksi non-syariah. Sub item dari 
akuntabilitas horizontal kepada karyawan adalah adanya pelaporan mengenai kebijakan 
terkait upah dan renumerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas 
karyawan, fasilitas lain yang diberikan kepada keluarga karyawan seperti beasiswa dan 
pembiayaan khusus. 
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Menurut Meutia dalam Novarela & Sari (2015) menjelaskan mengenai sub itemdari 
akuntabilitas kepada indirect stakeholdersyakni komunitas, antara lain:“adanya pelaporan 
tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atau jasa keuangan bank islam, 
kebijakan pembiayaan yang memperhatikan isu-isu diskriminasi dan Hak Asasi Manusia 
(HAM), kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, 
dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang 
agama, pendidikan, dan kesehatan”. 

Sedangkan sub itempengungkapan terkait akuntabilitas horizontal kepada alam 
menurut sharia enterprise theoryditunjukkan dengan adanya pelaporan tentang kebijakan 
pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan 
yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, 
kehutanan dan pertambangan, usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada 
pegawai, kontribusi langsung terhadap lingkungan, kebijakan internal bank yang mendukung 
program hemat energi dan konservasi, serta kontribusi terhadap organisasi yang memberikan 
manfaat terhadap pelestarian lingkungan. 

 
Metoda Penelitian 
Bentuk Penelitian 
 Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskripstif kualitatif yang mana 
merupakan sebuah metode penelitian yang menggambarkan keadaan semua data, baik subjek 
atau objek penelitian, kemudian dianalisis dan hasilnya dibandingkan berdasarkan kenyataan 
yang sedang berlangsung saat ini dan untuk selanjutnya mencoba mencari pemecahan 
masalahnya (Widi:2010).  
 
Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat, Tbk, karena Bank Muamalat 
merupakan bank yang mempelopori munculnya bank syariah yang pertama ada di Indonesia.  
 
Jenis dan Sumber Data 
 Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, sedangkan 
sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bank Mumalat  berupa laporan 
annual report dan laporan keberlanjutan sustainability report PT. BMI, Tbk Tahun 2017, 
serta data dari berbagai literatur terkait pengungkapan corporate social responsibility dan 
sharia enterprise theory.  
 
Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Dokumentasi  

Menurut Hasan (2002), teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 
ditujukan pada subyek penelitian secara tidak langsung, namun melalui dokumen. 
Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah annual report dan 
laporan keberlanjutan Bank Muamalat, Tbk Tahun 2017. 
 

2. TelaahPustaka 
Telaah pustaka yang digunakan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan tanggung 
jawab sosial perusahaan (CSR) dan sharia enterprise theory seperti jurnal dan buku. 

 
Teknik Analisis Data 

Pendekatan studi kasus digunakan dalam teknik analisis data pada penelitian ini. 
Tujuan dari pendekatan studi kasus disini untuk mengembangkan pemahaman yang 
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mendalam mengenai kesesuaian informasi corporate social responsibility yang diungkapkan 
oleh Bank Muamalat, Tbk dengan sharia enterprise theory. Adapun tahapan teknik analisis 
sebagai berikut : 
1. Menganalisis pengungkapan informasi apa sajaterkait corporate social responsibility 

yang telah dilakukan oleh PT. BMI, Tbk. 
2. Membuat list item informasi corporate social responsibilityyang harus diungkapkan 

menurut konsep sharia enterprise theory. 
3. Membandingkan kesesuaian antara informasi CSR yang telah diungkapkan PT. BMI, Tbk 

dengan informasi CSR yang harus diungkapkan menurut sharia enterprise theory. 
4.  Membuat analisa uraian hasil dari perbandingan antara informasi CSR yang telah 

diungkapkan PT.BMI, Tbk dengan informasi CSR yang harus diungkapkan menurut 
sharia enterprise theory. 

5. Membuat kesimpulan dan saran dari hasil perbandingan antara informasi CSR yang telah 
diungkapkan PT. BMI, Tbk dengan informasi CSR yang harus diungkapkan menurut 
sharia enterprise theory.  

 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Dalam rangka memenuhi aturan Undang-Undang No. 40 mengenai kewajiban 
perusahaan dalam pelaksanaan CSR, bank muamalat secara komitmen memposisikan CSR 
sebagai good will dan good initiative beyond the law. Sebagai tindakan nyata, bank muamalat 
mendukung program pemberdayaan masyarakat dan menjaga nilai-nilai kelestarian 
lingkungan. Penilaian tingkat kesesuaian informasi pengungkapan corporate social 
responsibility PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk terhadap kriteria pengungkapan CSR 
berdasarkan sharia enterprise theory, dapat dilihat berdasarkan beberapa item diantaranya 
akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT, akuntabilitas horizontal (direct stakeholders) 
terhadap nasabah, akuntabilitas horizontal (direct stakeholders) terhadap karyawan, 
akuntabilitas horizontal (indirect stakeholders) terhadap komunitas, dan akuntabilitas 
horizontal kepada alam.  

 
Akuntabilitas Vertikal terhadap Allah SWT 

Akuntabilitas vertikalkepada Allah SWT berdasarkan shariaenterprise theorydapat 
dilihat melalui dua item yaitu: opini Dewan PengawasSyariah (DPS) dan pelaporan mengenai 
kepatuhan bank syariah dalam memenuhi aspek operasional dari Dewan Pengawas Syariah. 
Keberadaan DPS untuk meyakinkan kepada stakeholders bahwa operasional dan juga produk 
bank syariah telah memenuhi  fatwa dari beberapa pihak yang berwenang mengeluarkan 
fatwa yakni Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Opini 
DPS. 

Dalam hal ini, PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah memenuhi unsur akuntabilitas 
vertikal kepada Allah SWT terbukti dari adanya opini dewan syariah dan laporan dari DPS 
megenai kepatuhan dalam operasional. Berikut ini merupakan opini dari DPS PT. Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk : 

“Berdasarkan surat No.069/DIR-SRT/II/2018 tanggal 26Februari 2018dan  
No.098/S/DIR-SRT/II/2017tanggal  22  Februari  2017,masing-masing untuktahun yang 
berakhir pada tanggal 31Desember 2017dan  2016, DewanPengawas  Syariah 
(DPS)BankMuamalat menyatakan bahwa  secara umum 
aspeksyariahdalamoperasionaldanprodukPTBankMuamalat Indonesia, Tbk telah 
mengikuti fatwa danketentuan syariah yangdikeluarkanolehDewanSyariah Nasional 
Majelis UlamaIndonesia(DSN-MUI)serta opini syariah dari DPS”. 
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Akuntabilitas Horizontal (Direct Stakeholders) terhadap Nasabah 
  Ada lima item pengungkapan dalam akuntabilitas horizontal terhadap nasabah, antara 

lain: 
a. Adanya Pelaporan Kualifikasi dan Pengalaman Anggota Dewan Pengawas Syariah 
PT. BMI, Tbk telah mengungkapkan profil ketua bersama anggota DPS beserta kualifikasi 
dan pengalamannya, dalam laporan tahunan atau annual reportnya. Berikut ini adalah profil 
dewan pengawas syariah PT. BMI, Tbk Periode 2017: 
1. Prof. Dr. (HC) KH Ma’ruf Amin, dengan jabatan Ketua DPS PT. BMI, Tbk, Ketua 

Umum  MUI periode 2015-2020, ketua Badan Pelaksana Harian DSN Rais ‘Aam 
Pengurus Besar Nahdhatul Ulama periode 2015-2020, Anggota Komite   Pengembangan  
Jasa  Keuangan Syariah, Anggota  Komite  Nasional  Keuangan  Syariah. 

2. Dr. H. Oni Sahroni, M.A, dengan jabatan Anggota DPS PT. BMI, Tbk, Anggota Badan 
Pelaksana Harian DSN, Dosen Fikih Ekonomi di Universitas Indonesia and Syariah 
Economic & Banking Institute, Tim   ahli   Syariah   ISRA   (International   Shari’ah  
Research   Academy  for   Islamic  Finance)   Bank Negara Malaysia, Anggota Dewan 
Standar Akuntansi Syariah (DSAS), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

3. Drs. H Sholahudin Al Aiyub, M. Si dengan jabatan Anggota DPS PT. BMI, Tbk, Wakil 
Sekretaris Jenderal Bidang   Fatwa  dan   Bidang  Pengkajian   MUI, Wakil Sekretaris 
Badan Pelaksana Harian     DSN, Katib  Syuriah   Bidang   Bahtsul Masail PBNUTenaga 
Ahli Konsultan Fikih LPPOM MUI, Dosen Fikih Muamalah pada Pascasarjana Kajian 
Timur Tengah dan Islam (PSKTTI) Universitas Indonesia. 

b. Laporan tentang Dana Zakat dan Qardhul Hasan 
Dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat, PT. BMI, Tbk telah melaporkan sumber 
dana zakat di Tahun 2017 sebesar Rp 15.149.498.000 dan menyalurkan senilai Rp 
15.149.498.000 kepada Baitul Maal Muamalat, Dompet Dhuafa, dan BAZNAS, sehingga 
tidak terdapat surplus atau defisit. Dalam laporan sumber dana dan penggunaan dana 
kebajikan PT. BMI, Tbk, diketahui sumber dana kebajikan yang terdiri dari denda dan 
pendapatan non halal sebesar Rp 881.896.000 dan penggunaan dana kebajikan untuk 
sumbangan sebesar Rp 881.896.000. Pendapatan non halal ini berasal dari pendapatan jasa 
giro dari bank konvensional, namun PT. BMI, Tbk tidak mengakui sebagai pendapatan bank, 
namun dana tersebut masuk ke dalam laporan dana kebajikan (qardhul hasan) untuk 
disalurkan kembali seperti dalam bentuk sumbangan.  
c. Informasi Produk dan Konsep Syariah 
Sebagai bank syariah yang menjalankan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan 
dana kepada masyarakat, PT. BMI telah mengungkapkan informasi produk dan layanan 
berdasarkan prinsip syariah dalam annual report, diantaranya dalam Tabungan iB Muamalat 
dan dana pensiun muamalat. Sedangkan untuk produk pembiayaan antara lain KPR iB 
Muamalat, iB Muamalat Umroh, iB Muamalat Koperasi Karyawan, iB Muamalat Multiguna, 
iB Muamalat Pensiun, Pembiayaan Autoloan, iB Modal Kerja SME, iB Rekening Koran 
Muamalat. 
d. Jumlah Pembiayaan  
Dalam hal jumlah pembiayaan, PT. BMI, TBK telah mengungkapkan di laporan posisi 
keuangan. Pembiayaan di PT. BMI, Tbk antara lain :pembiayaan netto mudharabah Rp 
703.554.23.000 dan pembiayaan musyarakah netto sebesar   Rp 19.160.884.745.000. 
e. Penjelasan tentang Kebijakan/Usaha untuk Transaksi Non Halal 
PT. BMI, Tbk telah membuat penjelasan mengenai transaksi non halal, seperti penerimaan 
jasa giro dari bank non-syariah, dimana PT. BMI, Tbk tidak mengakui sebagai pendapatan 
bank melainkan digunakan untuk qardul hasan. Penerimaan tersebut dicatat sebagai liabilitas 
bank sebelum disalurkan. Hal ini diungkapkan di annual report PT. BMI, Tbk. 
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Akuntabilitas Horizontal terhadap Karyawan 
 PT. BMI, Tbk sangat menghargai arti pentingnya sumber daya manusia, yakni 
karyawan. Oleh karena itu, kesejahteraan karyawan menjadi perhatian besar karyawan. Untuk 
penilaian dalam akuntabilitas horizontal terhadap karyawan terdiri atas empat bagian, 
diantaranya : 
a. Pelaporan Mengenai Kebijakan tentang Upah dan Remunerasi 
Kebijakan upah dan remunerasi telah diungkapkan oleh bank muamalat dalam laporan annual 
report.  Kompensasi dan manfaat  diberikan kepada setiap karyawan sesuai dengan 
kontribusinya.  Pemberian upah telah sesuai dengan ketentuan   Upah   Minimum 
Provinsi/KabupatenKota(UMP/K) wilayah   masing-masing   yangditetapkan Pemerintah. 
Bank Muamalat juga mernerapkan sistem remunerasi untuk mempertahankan loyalitas 
karyawan yang selalu dikaji ulang setiap tahun untuk disesuaian dengan situasi di pasar.  
b. Kebijakan Mengenai Pelatihan yang Meningkatkan Kualitas Karyawan 
Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas karyawan dalam menjalankan operasional 
bisnis perusahaan, bank muamalat selalu mengadakan pelatihan baik eskternal maupun 
internal. Seperti training  technical  dan  softskill  bagi personel IT selama tahun 2017 untuk 
bidang teknologi informasi, leadership training program,program functional/matrix training, 
dan masih banyak program pelatihan lainnya.  
c. Ketersediaan Layanan Kesehatan bagi Karyawan 
Bank muamalat juga memberikan fasilitas layanan kesehatan bagi karyawan yakni asuransi 
kesehatan yang fleksibel, serta program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) sesuai 
ketentuan. Hal ini diungkapkan bank muamalat dalam laporan tahunannya. 
d. Fasilitas lain yang diberikan kepada keluarga karyawan 
Selain fasilitas kesehatan yang diberikan kepada keluarga karyawan, bank muamalat juga 
memberikan fasilitas pembiayaan dengan nama produk iB Muamalat koperasi karyawan.  

 
Akuntabilitas Horizontal (Indirect Stakeholders) terhadap Komunitas 

Untuk item akuntabilitas horizontal (Indirect Stakeholders) terhadap komunitas dapat 
dinilai dengan empat hal yakni : 
a. Pelaporan Tentang Inisiatif untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Luas atau Jasa 

Keuangan Bank Islam 
Bank Muamalat terus melakukan inisiatif dalam meningkatkan akses masyarakat luas, salah 
satunya dengan menyasar pada komunitas muslim yang berafiliasi dengan masjid melalui 
program solusi masjid muamalat, sekolah melalui program solusi pendidikan muamalat, 
payroll melalui program employee based muamalat, haji dan umroh melalui kerja sama 
dengan PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) dan KBIH (kelompok bimbingan ibadah 
haji) yang didukung dengan serta penyediaan layanan 1Hram (one stop solution for hajj& 
umroh). 1hram merupakan layanan yang memfasilitasi kebutuhan seluruh stakeholder untuk 
bisnis haji dan umroh. Dengan layanan satu atap 1Hram, baik nasabah maupun masyarakat 
luas dapat dengan mudah mempersiapkan ibadah haji dan umrohnya. Demi meningkatkan 
keterbukaan informasi, bank muamalat memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara 
lebih luas selain web. Dengan ini diharapkan bank muamalat dapat meningkatkan efektivitas 
penyebaran informasi perusahaan ke masyarakat luas.  
b. Kebijakan Pembiayaan yang Mempertimbangkan Isu-Isu Diskriminasi dan HAM 
Salah satu asas yang diterapkan bank muamalat adalah asas kewajaran dan kesetaraan. PT. 
BMI, Tbk menjamin bahwa setiap stakeholders akan mendapat perlakuan yang setara sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya diskriminasi, termasuk 
dalam hal pembiayaan.  
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c. Kebijakan Pembiayaan yang Mempertimbangkan Kepentingan Masyarakat Banyak 
Bekerjasama dengan mitra strategis, bank muamalat telah melakukan pembiayaan 
channelling maupun executing melalui lembaga UMK yaitu BMT dan BPRS dan perusahaan 
pembiayaan. Dalam portofolio pembiayaan, bank muamalat memberikan alokasi porsi yang 
lebih besar kepada UMKM. Banyak produk pembiayaan yang telah diluncurkan bank syariah 
untuk memenuhi kepentingan masyarakat banyak seperti:KPR iB Muamalat, iB Muamalat 
Umroh, iB Muamalat Koperasi Karyawan, iB Muamalat Multiguna, iB Muamalat Pensiun, 
Pembiayaan Autoloan, iB Modal Kerja SME, iB Rekening Koran Muamalat. 
d. Kontribusi yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Bidang 

Agama, Pendidikan, dan Kesehatan 
Salah satu grand idea PT. BMI, Tbk adalah memberdayakan masyarakat baik dalam hal 
ekonomi, pendidikan, maupun kemanusiaan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1 
berikut. 

Tabel 1. 
Program Realisasi Dana CSR Kemasyarakatan per Pilar CSR 

Bank Muamalat Indonesia 2017 

No Pilar Program Total Dana /Fund 

1 Ekonomi 
Social Trust Fund Rp201.277.750 
Zakat Mart (Jaringan Usaha Mikro 
Ritel) Rp300.000.000 

2 Pendidikan Sekolah Prestasi Muamalat Rp1.633.214.926 

3 Kemanusiaan 

A. Aksi Tanggap Muamalat Rp301.527.000 

B. Bantuan Infrastruktur Rp1.111.612.500 

C. Santunan Tunai Muamalat Rp6.962.256.334 

D. Lain-lain Rp918.251.650 

4 Lingkungan Green Campaign (Digital) - 
Jumlah Rp11.428.140.160 

 
 Dilihat dari Tabel 1 diatas tidak ada program realisasi dana CSR untuk bidang agama 
yang dikeluarkan oleh bank muamalat. Namun, bank muamalat telah berkontribusi untuk 
membentuk unit kerja islamic yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah 
kepada masyarakat luas. Kegiatan yang dilakukan bank muamalat selama ini terkait CSR 
kemasyarakatan, berfokus pada pelaksanaan program non-filantropi dan program 
kemasyarakat yang bersifat filantropi. Dengan maksud bahwa program kemasyarakatan bank 
muamalat tidak hanya sekedar memberikan donasi saja, namun lebih dari itu bank bertekad 
untuk secara masif mengubah pola pikir seluruh umat indonesia untuk turut berkontribusi dan 
berperan aktif sebagai “Agen Pembangunan Bangsa” dalam mendorong pertumbuhan 
pereknonomian Indonesia.  
 
Akuntabilitas Horizontal kepada Alam 
a.  Pelaporan tentang Kebijakan Pembiayaan yang Mempertimbangkan Isu-Isu Lingkungan  
Dalam sustainability report 2017, bank muamalat melaksanakan program green banking 
untuk mewujudkan kelestarian lingkungan, salah satunya dengan menerapkan penyaluran 
pembiayaan ramah lingkungan. Bank muamalat merupakan salah satu bank yang memiliki 
portofolio terbesar dalam penyaluran pembiayaan green financing. Bank muamalat juga 
membuat kebijakan untuk tidak membiayai nasabah yang secara nyata telah membahayakan 



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 

102  

lingkungan. Membiayai perusahaan kelapa sawit yang memiliki setifikat atau menjadi 
member dalam Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) atau Rountable Sustainable Palm Oil 
(RSPO) merupakan wujud dari pembiayaan yang ramah lingkungan.  
b. Menyebutkan Jumlah Pembiayaan yang Diberikan kepada Usaha-Usaha yang Berpotensi 

Merusak Lingkungan  
PT. BMI, Tbk telah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya rincian jumlah 
pembiayaan untuk usaha atau sektor yang berpotensi merusak lingkungan  diantaranya 
industri pengolahan, pertambangan, serta pertanian, kehutanan dan sarana pertanian.  
c. Usaha-Usaha untuk Meningkatkan Kesadaran Lingkungan pada Pegawai 
Pada tahun 2017, Bank muamalat membuat program green campaigndengan tujuan 
meningkatkan kesadaran karyawan tentang arti pentingnya berkontribusi pada lingkungan 
yang dilakukan pada saat event corporate culture di Muamalat Tower.  
d. Kontribusi Langsung terhadap Lingkungan 
Salah satu bentuk nyata kontribusi bank muamalat terhadap lingkungan demi mengimbangi 
emisi gas CO2yang dihasilkan bank muamalat adalah seluruh ruang terbuka hijau dan area 
lanskap di kantor dan unit kerja bank muamalat ditanami dengan berbagai vegetasi yang 
memiliki daya serap CO2tinggi diantaranya pohon pucuk merah, pohon palem, pohon kurma 
dan pohon lain dari spesies pohon yang beraneka ragam.  
e. Kebijakan Internal Bank yang Mendukung Program Hemat Energi dan Konservasi  
Dalam laporan keberlanjutan bank muamalat (2017), Komitmen bank muamalat dalam 
mendukung program hemat energi dan konservasi diantaranya dengan menerapkan berbagai 
program seperti : 

1. Green Building yang dilaksanakan di seluruh lingkungan kantor bank muamalat 
seluruh Indonesia. 

2. Efisiensi penggunaan alat-alat listrik hemat energi. 
3. Efisiensi dalam pemakaian air. 
4. Pengelolaan dan pengurangan limbah. 
5. Efisiensi pemakaian dan penggunaan kembali kertas. 
6. Meminimalisir risiko pemanasan global. 

f. Kontribusi terhadap Organisasi yang Memberikan Manfaat terhadap Pelestarian 
Lingkungan 

Laporan berkelanjutan bank muamalat (2017) mengungkapkan bahwa wujud 
kontribusi bank muamalat terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian 
lingkungan adalah PT. BMI, Tbk  bekerja sama dengan OJK dan World Wide Fund for 
Nature (WWF) menjadi “first movers untuk praktik perbankan berkelanjutan yang 
mengintegarasikan aspek lingkungan, tata kelola, sosial yang dapat meminimalisir dampak 
negatif dari pencemaran lingkungan. 

Dengan demikian, secara keseluruhanpengungkapan yang dilakukan oleh bank 
muamalat telah sesuai dengan konsep sharia enterprise theory yang terdiri dari akuntabilitas 
vertikal terhadap Allah SWT,akuntabilitas horizontal (direct stakeholders) terhadap nasabah, 
akuntabilitas horizontal (direct stakeholders) terhadap karyawan, akuntabilitas horizontal 
(indirect stakeholders) terhadap komunitas, dan akuntabilitas horizontal kepada alam.  

 
Kesimpulan 

Dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan terhadap item pengungkapan 
corporate social responsibility pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengungkapan CSR di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai 
dengan konsep pengungkapan CSR berdasarkan sharia enterprise theory. Semua aspek telah 
memenuhi penilaian baik dari akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT, akuntabilitas 
horizontal (direct stakeholders) terhadap nasabah dan karyawan, akuntabilitas horizontal 
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(indirect stakeholders) terhadap komunitas, dan akuntabilitas horizontal kepada alam. Dari 
program realisasi dana CSR, memang tidak terlihat secara khusus dana yang dikeluarkan 
bank muamalat untuk pilar agama dan lingkungan, namun bank muamalat turut berkontribusi 
dalam pelaksanaan program non-filantropi dibidang agama dan lingkungan. 
  Diharapkan kedepannya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dapat merealisasikan 
dana untuk program di pilar agama dan lingkungan, sehingga nampak di program realisasi 
dana CSR bahwa Bank Muamalat telah berkontribusi secara filantropi dalam mendukung 
program di pilar tersebut. Hal ini penting untuk meningkatkan citra dan kepercayaan 
stakeholders terhadap Bank Muamalat. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
melakukan penelitian yang lebih mendalam dan melakukan perbandingan seluruh bank umum 
syariah dalam penerapan CSR berdasarkan SET secara lebih mendetail agar mendapatkan 
hasil yang lebih akurat. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan arus kas operasi, laba bersih, 
komponen akrual dan rasio piutang dalam memprediksi arus kas operasi masa depan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftra di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini 
menemukan bahwa arus kas operasi masa lalu, laba bersih masa lalu, rasio piutang masa lalu 
dan beban depresiasi dan amortisasi masa lalu memiliki kemampuan predikasi signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Sementara perubahan piutang masa lalu, perubahan persediaan masa 
lalu, dan perubahan hutang masa lalu tidak memiliki kemampuan predikasi signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI).  

Kata Kunci : Arus Kas Operasi, Laba Bersih, Arus Kas Operasi Masa Depan 

 
Latar Belakang 

Informasi dalam dunia usaha sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan, terutama 
bagi mereka yang telah menginvetasikan dananya untuk pemenuhan kebutuhan operasional di 
perusahaan. Dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi maupun pemberian kredit, 
investor dan kreditor melakukan analisis yang dapat memprediksi kondisi keuangan suatu 
perusahaan agar keputusan yang akan diambil tidak merugikan bagi mereka. Informasi yang 
diperlukan untuk memprediksi kondisi suatu perusahaan salah satunya didapat dari laporan 
keuangan. 

Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu 
perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, 
terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber 
ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang. Informasi dari 
laporan laba rugi dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk 
menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas di masa yang akan datang. 

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan menunjukan hasil yang 
bervariasi, maka dari itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Analisis Kemampuan Arus Kas Operasi, Laba Bersih, Komponen Akrual dan Rasio 
Piutang Dalam Memprediksi Arus Kas Operasi Masa Depan (Studi Pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Penelitian ini untuk melihat 
seberapa signifikan laba bersih, arus kas operasi, komponen akrual dan rasio piutang masa 
lalu mampu menggambarkan arus kas operasi masa depan yang berguna bagi para investor 
dan kreditor dalam membaca laporan keuangan yang dapat dijadikan acuan dalam 
pengambilan keputusan.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
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1. Apakah arus kas operasi memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan ? 

2. Apakah laba bersih memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan ? 

3. Apakah perubahan piutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan ? 

4. Apakah perubahan persediaan memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus 
kas operasi masa depan ? 

5. Apakah perubahan hutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan ? 

6. Apakah beban depresiasi dan amortisasi memiliki kemampuan prediksi signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan ? 

7. Apakah rasio piutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan ? 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka  
tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan arus kas operasi dalam memprediksi 
arus kas operasi masa depan. 

2. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan laba bersih dalam memprediksi arus 
kas operasi masa depan. 

3. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan perubahan piutang dalam 
memprediksi arus kas operasi masa depan. 

4. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan perubahan persediaan dalam 
memprediksi arus kas operasi masa depan. 

5. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan perubahan hutang dalam memprediksi 
arus kas operasi masa depan. 

6. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan beban depresiasi dan amortisasi dalam 
memprediksi arus kas operasi masa depan. 

7. Untuk melihat seberapa signifikan kemampuan rasio piutang dalam memprediksi arus 
kas operasi masa depan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 

1. Secara Umum 
a. Bagi Manajemen 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan input dalam menentukan kebijakan perusahaan 
dan mengambil keputusan. 

b. Bagi Investor maupun Calon Investor 
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor  
maupun calon investor sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam penanaman modal di perusahaan yang Go Public. 

2. Bagi Peneliti 
Sebagai langkah kongkrit untuk penerapan ilmu berdasarkan teori yang selama ini 
didapat, serta dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh arus kas operasi, laba 
bersih, komponen-komponen akrual dan rasio piutang dalam memprediksi arus kas 
operasi di masa mendatang. 

3. Bagi Akademis 
Sebagai tambahan koleksi perpustakaan, bahan referensi dan bahan masukan bagi 
peneliti yang lebih lanjut, yang berhubungan dengan masalah yang ada. 
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Landasan Teori dan Kajian Empiris 
Laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan ialah memberikan informasi 
mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 
sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi.  

Laporan arus kas (statement of cash flows) melaporkan arus kas masuk dan arus kas 
keluar utama dari sebuah perusahaan selama periode tertentu. Di dalam laporan arus kas 
tersedia informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas 
dari kegiatan operasi, mempertahankan dan meningkatkan kapasitas operasi, memenuhi 
kewajiban keuangan, dan membayar dividen. Sehingga laporan arus kas sering kali digunakan 
oleh para manajer dalam mengevaluasi kegiatan pendanaan di masa depan. 

Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan 
selama periode waktu tertentu. Pemakai laporan keuangan menggunakan laporan ini untuk 
menentukan probabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit atau kemampuan perusahaan 
dalam melunasi pinjaman. Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh 
para investor dan kreditor untuk membantu mereka memprediksi jumlah, penetapan waktu, 
dan ketidakpastian dari arus kas masa depan (Kieso, 2008: 140). 

Menurut Kartikahadi (2012: 48), dasar akrual berarti suatu transaksi atau kejadian yang 
dibukukan dan dilaporkan pada saat terjadinya dan mempunyai dampak atas sumber daya 
dan/ atau kewajiban suatu entitas dan tidak semata-mata berdasarkan saat terjadinya 
penerimaan atau pengeluaran kas atau setara kas. Dalam penyusunan laporan keuangan yang 
menggunakan dasar akrual adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan laporan arus kas menggunakan 
basis kas.  

Menurut Hery (2015: 161) rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan 
menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi 
keuangan dan kinerja perusahaan. Dengan menggunakan rasio keuangan, pengambil 
keputusan ekonomi dapat menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sehingga bisa 
dijadikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. 
Arus Kas Operasi Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap Arus Kas 
Operasi Masa Depan  

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa arus kas operasi memiliki 
kemampuan memprediksi jumlah arus kas operasi masa depan. Weriana (2013) dalam 
penelitiannya menunjukan bahwa arus kas operasi memiliki kemampuan lebih baik dalam 
memprediksi arus kas operasi masa depan dibandingkan dengan laba bersih. Dalam penelitian 
lainnya menyatakan bahwa kemampuan arus kas operasi lebih baik dibandingkan dengan laba 
bersih dalam memprediksi arus kas operasi masa depan (Alhafizh, 2014). Berdasarkan 
penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut: 
H1 : Arus kas operasi memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi 

masa depan. 
Laba Bersih Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap Arus Kas Operasi 
Masa Depan 

Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa laba memiliki kemampuan dalam 
memprediksi arus kas operasi masa depan. Dwiati (2009) menyatakan bahwa laba memiliki 
peran penting dalam memprediksi arus kas masa depan. Zulviana (2015) dalam penelitiannya 
menyatakan bahwa laba bersih berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan. 
Berdasarkan adanya penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis: 
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H2 :  Laba bersih memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi masa 
depan. 

Perubahan Piutang Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap Arus Kas 
Operasi Masa Depan 

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa perubahan piutang memiliki 
kemampuan untuk memprediksi arus kas masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Barth, 
Cram dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) membuktikan bahwa perubahan 
piutang secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam memprediksi arus kas masa 
depan. Dalam penelitian lainnya menyatakan bahwa pada saat kondisi ekonomi yang stabil, 
secara parsial semua komponen akrual yaitu, piutang, persediaan, hutang dan beban 
depresiasi masing-masing berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa mendatang 
(Elingga dan Supatmi, 2008). Berdasarkan penjelasan tersebut masa dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut:  
H3 : Perubahan piutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi 

masa depan. 
Perubahan Persediaan Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap Arus Kas 
Operasi Masa Depan 

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa perubahan persediaan memiliki 
kemampuan untuk memprediksi arus kas masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Barth, 
Cram dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) membuktikan bahwa perubahan 
persediaan secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam memprediksi arus kas masa 
depan. Dalam penelitian lainnya menyatakan bahwa pada saat kondisi ekonomi yang stabil, 
secara parsial semua komponen akrual yaitu, piutang, persediaan, hutang dan beban 
depresiasi masing-masing berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa mendatang 
(Elingga dan Supatmi, 2008). Berdasarkan penjelasan tersebut masa dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut:  
H4 :  Perubahan persediaan memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 

operasi masa depan. 
Perubahan Hutang Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap Arus Kas 
Operasi Masa Depan 

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa perubahan hutang memiliki 
kemampuan untuk memprediksi arus kas masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Barth, 
Cram dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) membuktikan bahwa perubahan 
hutang secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam memprediksi arus kas masa 
depan. Dalam penelitian lainnya menyatakan bahwa pada saat kondisi ekonomi yang stabil, 
secara parsial semua komponen yaitu, piutang, persediaan, hutang dan beban depresiasi 
masing-masing berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa mendatang (Elingga dan 
Supatmi, 2008). Berdasarkan penjelasan tersebut masa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H5 :  Perubahan hutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi 

masa depan. 
Beban Depresiasi dan Amortisasi Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap 
Arus Kas Operasi Masa Depan 

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa beban depresiasi dan amortisasi 
memiliki kemampuan untuk memprediksi arus kas masa depan. Penelitian yang dilakukan 
oleh Barth, Cram dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) membuktikan 
bahwa beban depresiasi dan amortisasi secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam 
memprediksi arus kas masa depan. Dalam penelitian lainnya menyatakan bahwa pada saat 
krisis hanya komponen beban depresiasi yang berpengaruh terhadap arus kas operasi di masa 
mendatang, sedangkan pada saat kondisi ekonomi yang stabil, secara parsial semua 
komponen yaitu, piutang, persediaan, hutang, dan beban depresiasi masing-masing 
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berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa mendatang (Elingga dan Supatmi, 2008). 
Berdasarkan penjelasan tersebut masa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H6 :  Beban depresiasi dan amortisasi memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus 

kas operasi masa depan. 
Rasio Piutang Memiliki Kemampuan Prediksi Signifikan Terhadap Arus Kas Operasi 
Masa Depan 

Rasio perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali 
dana yang tertanam dalam piutang usaha akan berputar dalam satu periode atau berapa lama 
rata-rata penagihan piutang usaha. Rasio ini dapat mengambarkan seberapa cepat piutang 
usaha berhasil ditagih menjadi kas yang akan diperoleh di masa depan. Dengan mengetahui 
waktu pelunasan piutang maka perusahaan dapat mengetahui jumlah arus kas masuk aktivitas 
operasi perusahaan di masa depan. Penelitian yang dilakukan Wanti (2012) menyatakan 
bahwa rasio piutang secara parsial berpengaruh positif  terhadap arus kas masa depan. 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H7 :  Rasio piutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi masa 

depan 
Gambar 2.1 
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Metode Penelitian 
Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan 

suatu pendekatan dalam penelitian yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan dan 
analisis data kuantitatif serta mengunakan metode penguji statistik (Sugiyono, 2009: 7). 

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat diberi nilai. Variabel dalam 
penelitian diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan independen. Variabel-variabel 
tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut ini: 

1. Variabel dependen (variabel terikat), yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
independen. Variabel dependen dalam penelitian ini dinyatakan dalam notasi Y yaitu arus 
kas operasi masa depan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan 
indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan kas 
yang cukup untuk mengolah kegiatan operasi perusahaan, melunasi hutang, membayar 
dividen kepada investor dan menilai apakah perusahaan dapat melakukan investasi baru 
tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Dalam Dechow et al. (1998). 

2. Variabel independen (variabel bebas), yaitu variabel yang menjelaskan atau 
mempengaruhi variabel lain yang terikat. Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini dinyatakan dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 yaitu arus kas operasi 
perusahaan, laba bersih sebelum pos-pos luar biasa, perubahan piutang usaha, perubahan 
persediaan, perubahan hutang, beban depresiasi dan amortisasi, dan rasio piutang tahun 
berjalan. 

Tahapan dalam penelitian ini dimulai dari menentukan sampel dari populasi dengan 
menggunakan metode dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini, peneliti akan melakukan serangkaian tahapan untuk menghitung dan 
mengelolah data tersebut. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis linier berganda. Dimana dalam analisis regresi berganda yang diolah harus bebas dari 
uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini dilakukan supaya variabel independenya 
dinyatakan valid dimana terdiri dari uji asumsi normalitas, autokorelasi, multikolininearitas 
dan heterokedastitas. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012 - 2014. Jumlah perusahaan 
manufaktur sebanyak 99 perusahaan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang 
representatif sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis  regresi linear 
berganda dan sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Regresi linear 
berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independen 
terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2009), rumus persamaan regresi linear 
berganda adalah sebagai berikut: 

Y= α0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 +  ε 
Dengan memasukan variabel-variabel hipotesis ke dalam rumus persamaan linear 

berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
CFO t+1 = α + b1 CFOit + b2 EARNINGit  + b3∆AR + b4∆INVit + b5∆APit + b6∆DEPRit + 

b7ARTOit +  ε 
 
Hasil Penelitian 
Deskripsi Objek Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 99 
perusahaan manufaktur. Dari data tersebut, hanya 59 perusahaan yang memenuhi kriteria 
sampel penelitian yang telah ditetapkan. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan 
metode purposive sampling, sebagai berikut: 



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 

111  

 Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 
Perusahaan 

Jumlah populasi perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEI 99 

Jumlah perusahaan manufaktur yang keluar dan menerbitkan 
laporan keuangan yang tidak lengkap dari tahun 2012-2014 dari 
Bursa Efek Indonesia (BEI) 

(17) 

Jumlah perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian atau 
laba bersih yang negatif selama tahun 2012-2014 (23) 

Jumlah Perusahaan yang terpilih sebagai sampel penelitian 59 
Sumber : Data Olahan 
 
Uji Asumsi Klasik 

Sebelum menginterpretasikan hasil analisis regresi, perlu adanya uji model regresi 
terhadap asumsi klasik agar variabel independen sebagai estimator atas variabel dependen 
tidak bias. Pengujian asumsi klasik akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas  
Berikut ini merupakan hasil dari uji statistik: 

Tabel 2. Hasil Uji Statistik 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 59 

Normal Parametersa,b Mean 0E-7 
Std. Deviation ,62080092 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,090 
Positive ,051 
Negative -,090 

Kolmogorov-Smirnov Z ,693 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,723 

Sumber : Data Olahan SPSS 20 
Berdasarkan hasil dari perhitungan uji statistik  diperoleh nilai signifikansi Asymp. Sig 

(2-tailed) jauh diatas 0,05, yang berarti data yang diteliti memenuhi kriteria asumsi 
normalitas. Data yang memenuhi kriteria berarti berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan 
dengan uji hipotesis penelitian. 

2. Uji Multikolonieritas 
Hasil uji multikolonieritas terhadap model regresi, dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Toleranc
e 

VIF 

1 

(Constant) -9,519 30,466  -,312 ,756   
LnARUS KAS 
OPERASI ,343 ,094 ,336 3,655 ,001 ,216 4,629 

LnLABA BERSIH ,261 ,072 ,252 3,625 ,001 ,376 2,660 
LnPERUBAHAN 
PIUTANG -,026 ,180 -,011 -,146 ,884 ,314 3,180 

LnPERUBAHAN 
PERSEDIAAN ,121 ,160 ,036 ,757 ,453 ,800 1,250 

LnPERUBAHAN 
HUTANG ,162 1,006 ,009 ,161 ,873 ,533 1,876 

LnBEBAN 
DEPRESIASI DAN 
AMORTISASI 

,454 ,097 ,410 4,663 ,000 ,236 4,238 

LnRASIO PIUTANG ,484 ,192 ,112 2,515 ,015 ,925 1,081 
Sumber: Data Olahan SPSS 20 

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa nilai Tolerance variabel bebas  0,1 
dan nilai VIF variabel bebas ≤ 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
multikolonieritas antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 
Hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi , dapat dilihat gambar berikut: 

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Data Olahan SPSS 20 
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Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa pola titik-titik pada scatterplots menyebar 
dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukan 
bahwa model penelitian telah bebas dari heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 
Hasil uji autokorelasi terhadap model regresi , dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,952a ,907 ,894 ,66204 2,380 
Sumber : Data Olahan SPSS 20 

Dari hasil uji autokorelasi diperoleh nilai DW = 2,380, nilai ini akan peneliti 
bandingkan dengan tabel signifikansi 0,05 (5%). Variabel independen 7 dan jumlah sampel 
59, maka diperoleh k = 7 dan n = 59. Berdasarkan tabel Durbin-Watson diperoleh nilai dL = 
1,3272 dan dU = 1,8523. Oleh karene nilai DW 2,380 berada diatas nilai du = 1,8523, maka 
dapat disimpulkan model penelitian tidak terjadi autokorelasi antar residual. 
 
Hasil Analisis Regresi Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu 
variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 20 
untuk mengolah data dan memberikan hasil sebagai berikut:  

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Berganda 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -9,519 30,466  -,312 ,756 
LnARUS KAS 
OPERASI ,343 ,094 ,336 3,655 ,001 

LnLABA BERSIH ,261 ,072 ,252 3,625 ,001 
LnPERUBAHAN 
PIUTANG -,026 ,180 -,011 -,146 ,884 

LnPERUBAHAN 
PERSEDIAAN ,121 ,160 ,036 ,757 ,453 

LnPERUBAHAN 
HUTANG ,162 1,006 ,009 ,161 ,873 

LnBEBAN 
DEPRESIASI DAN 
AMORTISASI 

,454 ,097 ,410 4,663 ,000 

LnRASIO PIUTANG ,484 ,192 ,112 2,515 ,015 
Sumber : Data Olahan SPSS 20 

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode regresi linear berganda, maka dapat 
disusun persamaan sebagai berikut: 
CFO t+1 Y = -9,519 + 0,343 LnCFO it + 0,261 LnEarning it – 0,026 Ln∆AR it + 0,121 

Ln∆INV it + 0,162 Ln∆AP it + 0,454 LnDEPR it + 0,484 LnARTO it + ε 
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Hasil dan Pembahasan Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien regresi secara 

serentak  (uji statistik F), uji statistik t, dan uji koefisien determinasi (R2). 
1. Uji Koefisien Regresi Secara Serentak  (Uji Statistik F) 

Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat dalam tabel berikut : 
Tabel 6. Hasil Uji F 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1 
Regression 218,201 7 31,172 71,121 ,000b 
Residual 22,353 51 ,438   
Total 240,554 58    

Sumber : Data Olahan SPSS 20 
Hasil uji F secara keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen dapat 

dilihat pada tabel 4.7. Berdasarkan uji F, dapat diketahui bahwa nilai signifikan adalah 
sebesar 0,000. Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa secara keseluruhan variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan jauh 
lebih kecil dari 0,05. 

2. Uji Statistik t 
Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 7. Hasil Uji t 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) -9,519 30,466  -,312 ,756 
LnARUS KAS 
OPERASI ,343 ,094 ,336 3,655 ,001 

LnLABA BERSIH ,261 ,072 ,252 3,625 ,001 
LnPERUBAHAN 
PIUTANG -,026 ,180 -,011 -,146 ,884 

LnPERUBAHAN 
PERSEDIAAN ,121 ,160 ,036 ,757 ,453 

LnPERUBAHAN 
HUTANG ,162 1,006 ,009 ,161 ,873 

LnBEBAN 
DEPRESIASI DAN 
AMORTISASI 

,454 ,097 ,410 4,663 ,000 

LnRASIO PIUTANG ,484 ,192 ,112 2,515 ,015 
Sumber : Data Olahan SPSS versi 20 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8, dapat diambil keputusan sebagai berikut: 
H1 : Arus kas operasi memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 

operasi masa depan. 
Untuk mengetahui apakah hipotesis pertama diterima atau tidak, dapat dilihat dari 

probabilitas signifikansi dari logaritma arus kas operasi masa lalu. Probabilitas signifikansi 
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dari logaritma arus kas masa lalu sebesar 0,001 lebih kecil 0,05, maka secara persial arus kas 
masa lalu berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan. Hal ini berarti H0 
ditolak dan H1 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Weriana 
(2013) dan Alhafizh (2014) yang menyatakan bahwa arus kas operasi memiliki kemampuan 
dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 
H2 : Laba bersih memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi 

masa depan. 
Berdasarkan probabilitas signifikansi dari logaritma laba bersih masa lalu sebesar 

0,001, maka dapat disimpulkan bahwa laba bersih secara persial berpengaruh signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan karena probabilitas signifikansi logaritma laba bersih 
sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H2 diterima. Hasil ini sesuai 
dengan penelitian Dwiati (2009) dan Zulviana (2015) menyatakan bahwa laba bersih 
berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan. 
H3 : Perubahan piutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 

operasi masa depan. 
Terlihat dari tabel 4.8 probabilitas signifikansi dari logaritma perubahan piutang masa 

lalu sebesar 0,884, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan piutang secara persial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan karena probabilitas signifikansi 
logaritma perubahan piutang sebesar 0,884 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 diterima 
dan H3 ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Barth, Cram dan 
Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) yang membuktikan bahwa perubahan 
piutang secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam memprediksi arus kas masa 
depan. Hal dikarenakan besarnya  piutang  yang  ada  pada  periode berjalan tidak secara 
langsung memberikan andil  yang besar pada perolehan arus kas operasi masa depan. Hal ini  
disebabkan  karena  piutang  yang  dimiliki  perusahaan pada satu periode merupakan piutang 
yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, sehingga perubahan piutang tidak 
berpengaruh terhadap arus kas operasi 1 (satu) tahun kedepan. Dan adanya metode 
perhitungan penyisihan penurunan nilai piutang yang berbeda di setiap perusahaan yang 
menyebabkan jumlah penyisihan penurunan nilai piutang ditiap perusahaan juga berbeda. 
H4 : Perubahan persediaan memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 

operasi masa depan. 
Dalam tabel 4.8 terlihat bahwa probabilitas signifikansi dari logaritma perubahan 

persediaan masa lalu sebesar 0,453, maka dapat disimpulkan kalau perubahan persediaan 
secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan karena 
probabilitas signifikansi logaritma perubahan persediaan sebesar 0,453 lebih besar dari 0,05. 
Hal ini berarti H0 diterima dan H4 ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian 
dari Barth, Cram dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) yang membuktikan 
bahwa perubahan persediaan secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam 
memprediksi arus kas masa depan. Hal ini dikarenakan semakin besar perubahan persediaan 
tidak selalu menaikkan arus kas operasi. Demikian pula sebaliknya semakin kecil perubahan 
persediaan tidak selalu menurunkan arus kas operasi. Kondisi ini dimungkinkan terjadi ketika 
perubahan persediaan yang meningkat tidak diiringi oleh peningkatan penjualan.  
H5 : Perubahan hutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas 

operasi masa depan. 
Berdasarkan probabilitas signifikansi dari logaritma perubahan hutang masa lalu 

sebesar 0,873, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan hutang secara persial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan karena probabilitas signifikansi 
logaritma perubahan persediaan sebesar 0,873 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 
diterima dan H5 ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Barth, Cram 
dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) yang membuktikan bahwa perubahan 
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hutang secara signifikan meningkatkan laba disagregat dalam memprediksi arus kas masa 
depan. Hal ini  disebabkan  karena  hutang  yang  dimiliki  perusahaan pada satu periode 
merupakan hutang yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, sehingga 
perubahan hutang tidak berpengaruh terhadap arus kas operasi 1 (satu) tahun kedepan. 
H6 : Beban depresiasi dan amortisasi memiliki kemampuan prediksi signifikan 

terhadap arus kas operasi masa depan. 
Terlihat dari tabel 4.8 probabilitas signifikansi dari logaritma beban depresiasi dan 

amortisasi masa lalu sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa secara persial beban 
depresiasi dan amortisasi  berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan 
karena probabilitas signifikansi logaritma beban depresiasi dan amortisasi sebesar 0,000 lebih 
kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H6 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian dari Barth, Cram dan Nelson (2001) dan Ibrahim El-Sayed Ebaid (2011) yang 
membuktikan bahwa beban depresiasi dan amortisasi secara signifikan meningkatkan laba 
disagregat dalam memprediksi arus kas masa depan.  
H7 : Rasio piutang memiliki kemampuan prediksi signifikan terhadap arus kas operasi 

masa depan. 
Dalam tabel 4.8 terlihat bahwa probabilitas signifikansi dari logaritma rasio piutang 

masa lalu sebesar 0,015, maka dapat disimpulkan kalau rasio piutang secara persial 
berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan karena probabilitas signifikansi 
logaritma rasio piutang sebesar 0,015 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H7 
diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wanti (2012) menyatakan bahwa rasio 
piutang secara parsial berpengaruh positif  terhadap arus kas masa depan. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 8. Hasil Uji R2 

Model Summaryb 

Mod
el 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,952a ,907 ,894 ,66204 2,380 

   Sumber : Data Olahan SPSS 20 
Berdasarkan tabel 8 dari uji R2 dapat dilihat nilai R square sebesar 0,907. Nilai tersebut 

menunjukan bahwa korelasi antara variabel dependen yaitu arus kas operasi masa depan dan 
varibel independen yaitu arus kas operasi, laba bersih, perubahan piutang, perubahan 
persediaan, perubahan hutang, beban depresiasi dan amortisasi serta rasio piutang masa lalu 
adalah cukup baik karena mendekati angka 1.  

 
Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk melihat besarnya kemampuan arus 
kas operasi, laba bersih, komponen akrual (perubahan piutang, perubahan persediaan, 
perubahan hutang, beban depresiasi dan amortisasi) dan rasio piutang dalam memprediksi 
arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2012–2014. Dari hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 

1. Arus kas operasi masa lalu memiliki kemampuan predikasi signifikan terhadap arus 
kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi logaritma 
arus kas operasi masa lalu sebesar 0,001  0,05. 
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2. Laba bersih masa lalu memiliki kemampuan predikasi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi logaritma 
laba bersih masa lalu sebesar 0,001  0,05. 

3. Perubahan piutang masa lalu tidak memiliki kemampuan predikasi signifikan terhadap 
arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi logaritma 
perubahan piutang masa lalu sebesar 0,884  0,05. 

4. Perubahan Persediaan masa lalu tidak memiliki kemampuan predikasi signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi 
logaritma perubahan persediaan sebesar  0,453  0,05. 

5. Perubahan hutang masa lalu tidak memiliki kemampuan predikasi signifikan terhadap 
arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi logaritma 
perubahan hutang sebesar 0,873  0,05. 

6. Beban depresiasi dan amortisasi masa lalu memiliki kemampuan predikasi signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi 
logaritma beban depresiasi dan amortisasi sebesar 0,000  0,05. 

7. Rasio piutang masa lalu memiliki kemampuan predikasi signifikan terhadap arus kas 
operasi masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan  dengan probabilitas signifikansi rasio 
piutang sebesar 0,015  0,05. 
 

Keterbatasan Penelitian 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Tidak semua sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dimasukan dalam di penelitian ini hanya sektor manufaktur yang menjadi perusahaan 
pengamatan.  

2. Adanya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) namun tidak 
mencantumkan laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian. 

3. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya terbatas tiga tahun, sehingga kurang 
menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam memprediksi arus kas 
operasi masa depan. 

4. Variabel penelitian ini hanya terdapat 7 (tujuh) variabel independen, sehingga kurang 
mewakili faktor–faktor yang memiliki kemampuan dalam memprediksi signifikan 
terhadap arus kas operasi masa depan. 

 
Implikasi dan Rekomendasi 

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat 
peneliti berikan antara lain: 

1. Dalam penelitian selanjutnya lebih dianjurkan untuk menambah periode penelitian 
sehingga dapat memberikan trend penelitian yang lebih banyak. 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya lebih dianjurkan untuk 
menggunakan sektor selain perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 

3. Variabel dalam penelitian selanjutnya akan lebih baik menambahkan variabel lain 
seperti deviden cash ataupun arus kas bebas sehingga lebih mewakili dalam 
memprediksi arus kas operasi masa depan 
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IMPLEMENTASI SAK EMKM PADA UMKM DI KOTA PONTIANAK 
 

Ira Grania Mustika 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 

 
Abstrak 

 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting pada perekonomian 
Indonesia. Masalah yang umum ditemui pada sebagian besar  UMKM adalah penyusunan 
laporan keuangan yang belum dilaksanakan secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada  
UMKM di kota Pontianak.Populasi penelitian ini adalah seluruh pemilik UMKM di 
Kotamadya Pontianak. Hasil analisis deskriptif menunjukkan masih rendahnya penyusunan 
laporan keuangan oleh UMKM di kota Pontianak. Hasil pengujian data secara statistik  
menunjukkan sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, skala usaha, dan budaya 
organisasi berpengaruh positif terhadapimplementasi SAK EMKM pada UMKM sedangkan 
umur usaha tidakberpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM.  
 
Kata Kunci : EMKM, Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan 
 
Pendahuluan 

Kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang baik bagi usaha kecil di 
Indonesia sebenarnya telah tersirat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. Hanya saja pada kenyataannya, belum banyak pelaku UMKM 
yang sadar untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Alasan yang banyak digunakan adalah 
karena ketidaktahuan atas kewajiban tersebut serta sulitnya untuk menyusun laporan 
keuangan karena faktor sumber daya manusia. UMKM berharap mampu menyusun laporan 
keuangan sesuai dengan standar akuntansi karena mereka tahu bahwa laporan keuangan 
memiliki banyak manfaat, misalnya memudahkan akses ke perbankan dan memenuhi 
kewajiban perpajakan. Hanya saja kompleksitas dan minimnya pemahaman atas standar 
akuntansi keuangan (SAK) membuat mereka seringkali mengabaikan ketentuan tersebut.   

Penyusunan laporan keuangan oleh UMKM dipengaruhi oleh banyak faktor. Banyak 
penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi serta penyusunan laporan keuangan pada 
UMKM.  Holmes dan Nicholls (1988) menyatakan skala usaha, umur usaha, sektor industri, 
dan pendidikan pemilik/manajer berpengaruh terhadap penyiapan dan penggunaan informasi 
akuntansi pada perusahaan kecil di Australia. Solovida (2003) menyatakan umur perusahaan, 
masa memimpin perusahaan, pendidikan formal pemilik/manajer, pelatihan  akuntansi yang 
diikuti pemilik/manajer, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap penyiapan dan 
penggunaan informasi akuntansi.  

Penelitian ini mencoba menguji faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi 
SAK EMKM pada UMKM yang ada di Kota Pontianak. SAK EMKM tergolong baru dan 
memang disusun oleh IAI untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan UMKM. Ada 
beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM 
yang ada di Kota Pontianak. Faktor-faktor tersebut antara lain sosialisasi SAK EMKM, 
tingkat pendidikan pemilik, skala usaha, umur usaha, dan budaya organisasi.  
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Kajian Pustaka 
Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha Mikro adalah 
usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 
kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil adalah usaha 
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.  

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga 
kerja, menurut Badan Pusat Statistik batasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah. 
1.Usaha Mikro: usaha yang memiliki pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan 
anggota keluarga yang tidak  dibayar; 2.Usaha Kecil: usaha yang memiliki pekerja 5 sampai 
19 orang; 3.Usaha Menengah: usaha yang memiliki pekerja 20 sampai 99 orang.  

Sedangkan definisi UMKM menurut Bank Indonesia (BI), UMKM adalah perusahaan 
atau industri dengan karakteristik berupa. 1.Modalnya kurang dari Rp 20 juta; 2.Untuk satu 
putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta; 3.Memiliki aset maksimum Rp 
600 juta di luar tanah dan bangunan; dan 4.Omzet tahunan = Rp 1 miliar. 

 
Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK 
EMKM) 

Berdasarkan SAK EMKM (2016,1), Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas 
tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi 
definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidak-tidaknya selama dua tahun berturut-
turut. 

Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM (2016,2) adalah untuk menyediakan 
informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah 
besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam 
posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi 
tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor 
maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan 
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Berdasarkan SAK EMKM (2016,9), laporan keuangan minimum terdiri dari: 
(a)Laporan posisi keuangan pada akhir periode; (b)Laporan laba rugi selama periode; 
(c)Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang 
relevan. Pada laporan keuangan yang disusun, entitas harus mengidentifikasi secara jelas 
setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan SAK EMKM 
(2016,10), entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulangi bilamana perlu 
untuk pemahaman informasi yang disajikan: (a) Nama entitas yang menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan; entitas (b) Tanggal akhir periode pelaporan dan periode 
laporan keuangan; (c) Rupiah sebagai mata uang penyajian; dan (d) Pembulatan angka yang 
digunakan dalam penyajian laporan keuangan.  
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Pengaruh Sosialisasi SAK ETAP terhadap Implementasi SAK ETAP  
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology(UTAUT) menyatakan bahwa 

penentu pengguna teknologi informasi salah satunya adalah pengaruh sosial (social influnce) 
yaitu sejauh mana persepsi suatu individu akan keyakinan orang lain dalam menggunakan 
sistem baru (Vanketesh dkk., 2003). Sosialisasi yang diterima pemilik UMKM  merupakan 
pengaruh sosial yang dapat mempengaruhi persepsi pemilik UMKM untuk menerapkan SAK 
EMKM. Pemberian sosialisasi SAK EMKM yang dilakukan oleh pihak eksternal UMKM 
yaitu IAI atau lembaga lainnya mampu memberikan pemahaman pemilik terkait SAK EMKM 
dan memberikan pengaruh kepada pemilik UMKM untuk menerapkan SAK EMKM dalam 
menyusun laporan keuangan perusahaan. Pemahaman terkait SAK EMKM eratkaitannya 
dengan proses pemberian sosialisasi, apabila pemilik UMKM mendapatkan sosialisasi SAK 
EMKM dengan baik, maka pemahaman mereka terkait SAK EMKM menjadi lebih baik dan 
mendukung proses implementasi SAK EMKM. Penelitian Holmes dan Nicholls (1988) 
menunjukkan bahwa pelatihan berhubungan positif terhadap sejauh mana penyediaan 
informasi akuntansi untuk membuat keputusan dalam perusahaan kecil. berdasarkan hasil 
tersebut. Muncul dugaan apabila pemilik UMKM mendapatkan sosialisasi SAK EMKM, 
maka dapat berpengaruh terhadap penyediaan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK 
EMKM. Sehingga semakin sering sosialisasi SAK ETAP yang diperoleh  pemilik UMKM, 
maka akan berpengaruh terhadap semakin diterapkannya SAK EMKM dalam menyusun 
laporan keuangan UMKM. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H1 : Sosialisasi EMKM berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik terhadap Implementasi SAK EMKM 
Human Capital Theory menyatakan bahwa pendidikan menanamkan ilmu pengetahuan, 

ketrampilan, dan nilai-nilai kepada manusia dan karenanya mereka dapat meningkatkan 
kapasitas belajar dan produktivitasnya. Jadi pendidikan dapat berfungsi meningkatkan 
produktivitas dan berperan sebagai sinyal kemampuan (Zahro dan Wahyundaru, 2015:120). 
Pendidikan formal pemilik dapat berpengaruh terhadap pengetahuan tentang akuntansi, 
karena materi akuntansi didapatkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pengetahuan 
akuntansi yang lebih tinggi terutama didapatkan apabila seseorang menempuh pendidikan 
dengan jurusan akuntansi. Menurut Gray (2006), pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap  
peningkatkan kemampuan menyerap (termasuk kemampuan akuisisi, asimilasi, transformasi, 
dan eksploitasi) dari pengetahuan baru. Solovida (2003:25) menyatakan pemilik atau manajer 
perusahaan kecil dan menengah sangatlah dominan dalam menjalankan usaha dalam  
perusahaan, kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer perusahaan kecil dan menengah 
sangat ditentukan dari pendidikan formal yang pernah ditempuh. Murniati (2002) juga 
menyatakan bahwa persiapan yang memadai dalam penggunaan informasi akuntansi pada 
suatu entitas usaha cenderung dimiliki oleh pengusaha yang mempunyai jenjang pendidikan 
formal lebih tinggi dibandingkan dengan pengusaha dengan jenjang pendidikan formal yang 
rendah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
H2 : tingkat pendidikan pemilik berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM 

Pengaruh Skala Usaha terhadap Implementasi SAK EMKM 
Unified Theory of Acceptence and Use of Technology (UTAUT) menjelaskan bahwa 

adopsi sistem informasi dapat digunakan apabila adanya kondisi yang mendukung 
(Facilitating Condition). Menurut Gray (2006) semakin besar ukuran perusahaan 
berimplikasi perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih besar dan juga lebih mampu 
memperkerjakan karyawan dengan keahlian yang lebih baik, sehingga mendukung 
implementasi SAK ETAP. Hasil penelitian Aufar (2014) menyatakan bahwa ukuran usaha 
berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Murniati (2002) menemukan adanya 
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pengaruh yang positif signifikan antara skala usaha dengan penyediaan dan penggunaan 
informasi akuntansi. Demikian juga dengan penelitian Holmes dan Nicholls (1988) 
menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh positif terhadap tingkat penyediaan informasi 
akuntansi. Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H3 : Skala usaha berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM 

Pengaruh Umur Usaha terhadap Implementasi SAK EMKM 
Pinasti (2001) berpendapat lama suatu usaha berdiri dapat memberi pengaruh terhadap 

persepsi pengusaha UMKM yang terbentuk. Umur perusahaan yang sudah berjalan cukup 
lama memungkinkan pengusaha tersebut lebih mementingkan laporan keuangan atau justru 
mengabaikannya.  
Holmes dan Nicholls (1989) memperlihatkan bahwa penyediaan informasi akuntansi 
dipengaruhi oleh usia usaha. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang 
berdiri selama 10 tahun atau kurang, menyediakan lebih banyak informasi akuntansi statutori, 
informasi akuntansi anggaran, informasi akuntansi tembahan untuk digunakan dalam 
pengambilan keputusan, berbeda dengan perusahaan yang berdiri selama 11-20 tahun. studi 
ini juga menyatakan informasi akuntansi yang ekstensif untuk tujuan membuat keputusan 
dibandingkan dengan perusahaan yang lebih tua usianya. Hipotesis yang diajukan pada 
penelitian ini adalah: 

H4 : Umur usaha berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Implementasi SAK EMKM 
Budaya perusahaan atau organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja 

dan motivasi para manajer dan bawahannya untuk mencapai kinerja organisasional (Holmes 
dan Marsden, 1996 dalam Solovida, 2003). Solovida (2003) menyatakan berdasarkan hasil 
penelitian yang berkaitan dengan budaya, ditemukan bahwa dimensi kultur mempunyai 
pengaruh terhadap partisipasi dan kinerja manajerial. Perusahaan yangmempunyai budaya 
organisasi yang baik maka akan berdampak terhadap implementasi SAK EMKM. Solovida 
(2003:29) menyatakan bahwa dilihat dari dimensi kebudayaan Hofstede, ada perbedaan 
antara bangsa Indonesia dengan bangsa Amerika Serikat, sehingga penerapan akuntansinya 
berbeda. Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan dimensi kebudayaan perbedaan kekuasaan 
yang luas dimana penyebaran kekuasaan tidak merata di dalam organisasi dan biasanya 
terpusat di satu tangan.  

Solovida (2003:29) menyatakan bangsa Indonesia memiliki dimensi kebudayaan yang 
tergolong kepada dimensi kebudayaan menghindariketidakpastian yang lemah, dimensi 
kebudayaan kolektif, dan dimensi kebudayaan feminim. Semua kebudayaan tersebut 
mempengaruhi sikappimpinan puncak dan kepala bagian akuntansi antara lain: (1) 
yangdiutamakan adalah tujuan akhir dan mengabaikan cara mencapai tujuan, (2) suka 
menerabas (mencari jalan pintas), (3) lebih mementingkan kepentingan kelompok, (4) 
transaksi usaha secara lengkap (full disclosure) tidak efektiftidak transparan dan tidak 
mementingkan substansi. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
H5 : Budaya  Organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, karena melalui proses penyusunan 
hipotesis dan menguji secara empirik hipotesis yangdisusun (Ferdinand, 2014:9). Jenis data 
yang digunakan adalah data primer, data primer merupakan data penelitian yang diperoleh 
secara langsung dari sumber asli. 
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Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif yang 
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, atau fakta-fakta yang terjadi. Penelitian 
deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisai (Sugiyono, 
2010:207). 

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Kota Pontianak. Jumlah 
UMKM yang ada di Kota Pontianak menurut Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 
Kota Pontianak tahun 2018 berjumlah 17 ribu UMKM. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara convenience sampling/insidental sampling, teknik 
tersebut digunakan karena pertimbangan kemudahan. Convenince sampling/insidental 
sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang kebetulan 
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 
kebetulan bertemu ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2010:124). Jumlah 
sampel yang didapatkan berdasarkan metode ini sebanyak 200 UMKM yang ada di Kota 
Pontianak. 
Variabel Penelitian 

Implementasi SAK EMKM (Y) 
Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel implementasi SAK EMKM 

merujuk dari pedoman SAK EMKM dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2016). 
Indikator tersebut mencakup siklus akuntansi yang dijalankan oleh perusahaan, pencatatan 
persediaan, kelengkapan laporan keuangan, periode penyusunan laporan keuangan, mengakui 
asset dan pemisahan antara asset dan kewajiban. 

Variabel implementasi SAK EMKM diukur dengan menggunakan skala semantic 
defferensial. Skala ini tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya 
terletak di bagian kanan menggaris, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri 
garis atau sebaliknya (Sugiyono, 2010:140).Dengan menggunakan skala tersebut, alternatif 
pilihan jawaban yang disediakan adalah angka 1 sampai 7, angka 1 berarti tidak dilaksanakan 
sampai dengan angka 7 berarti sepenuhnya dilaksanakan, semakin tinggi angka semakin 
tinggi tingkat implementasi SAK EMKM. Terdapat 7 pilihan jawaban untuk memberikan 
kemudahan bagi responden dalam mengukur implementasi SAK EMKM yang mereka 
jalankan. 

Sosialisasi SAK EMKM (X1)  
Sosialisasi SAK EMKM dalam penelitian ini adalah sosialisasi SAK EMKM yang 

diperoleh oleh pemilik UMKM. dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, 
Ikatan AkuntanIndonesia (IAI), atau lembaga lainnya. Sumber informasi SAK EMKM dapat 
berasal dari (1) Media seperti koran, majalah, maupun internet, (2) Seminar atau pelatihan 
akuntansi, (3) Instansi Pemerintah, (4) Lembaga Swadaya Masyarakat, dan (5) Lembaga 
sosial lainnya.   

Variabel ini diukur menggunakan skala likert 1 sampai 5, nilai 1 untuk jawaban tidak 
pernah, nilai 2 untuk jarang, nilai 3 untuk kadang-kadang, nilai 4 untuk sering, dan nilai 5 
untuk sangat sering. 

Tingkat Pendidikan Pemilik 
Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal 

pemilik, yaitu pendidikan yang diperoleh dibangku sekolah formal antara lain: Sekolah Dasar 
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, dan 
Sarjana. Indikator tingkat pendidikan pemilik pada penelitian ini diukur dengan memberikan 
nilai 0 jika tidak tamat SD, 1 jika pendidikan SD, 2 jika SMP, 3 jika SMA/SMK, 4 jika 
Diploma, 5 jika S1, dan 6 untuk S2. 
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Skala Usaha  
Skala usaha merupakan ukuran yang menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan 

yang dapat diukur dari total aktiva, total pendapatan, dan  
jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Indikator skala usaha yang digunakan 

dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Holmes dan Nicholls  
(1988) yaitu berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki UMKM. Total aktiva dan 

total pendapatan perusahaan tidak digunakan sebagai indikator karena dikhawatirkan 
responden tidak mengetahui secara pasti total aktiva yang dimiliki dan total pendapatan 
perusahaan, sehingga data yang didapatkan kurang akurat. Untuk mengukur variabel skala 
usaha menggunakan angka absolut berdasarkan jumlah tenaga yang dimiliki UMKM. 

Umur Usaha  
Umur usaha merupakan lamanya perusahaan berdiri yang dihitung dari  
tahun perusahaan berdiri. Umur perusahaan diukur berdasarkan waktu(dalam tahun) 

sejak pendirian perusahaan sampai dengan penelitian ini dilakukan. Umur usaha diukur 
dengan menggunakan angka absolut dari umur usaha dalam tahun. 

Budaya Organisasi  
Budaya organisasi adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja yang 

dianut bersama oleh para anggota organisasi dan  mempengaruhi cara mereka bertindak 
(Robbins dan Coulter, 2010:63).Indikator untuk mengukur budaya organisasi yang digunakan 
berpedoman pada 7 (tujuh) dimensi kebudayaan menurut Robbins dan Coulter (2010)yang 
terdiri atas :a.Inovasi dan Pengambilan Risiko;  b.Perhatian terhadap detail;c.Orientasi hasil;  
d.Orientasi manusia;  e.Orientasi tim;  f.Agresivitas; dan  g.Stabilitas. Variabel budaya 
organisasi diukur dengan menggunakanskala likert 1 sampai 5, dengan alternatif jawaban 
sangat tidak setuju hingga sangat setuju, angka 1 untuk jawaban sangat tidak setuju yang 
berarti mempunyai budaya organisasi rendah, hingga angka 5 untuk jawaban sangatsetuju 
yang berarti mempunyai budaya organisasi sangat baik.  

Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Analisis regresi berganda 
digunakan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi SAK ETAP (X1), tingkat pendidikan 
pemilik (X2), skala usaha (X3), umur usaha (X4) dan budaya organisasi (X5) terhadap 
implementasi SAK EMKM (Y) pada UMKM di kota Pontianak. Persamaan yang akan diuji 
adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+ε  
Dimana : 
(X1) :sosialisasi SAK ETAP  
(X2) :tingkat pendidikan pemilik  
(X3) :skala usaha,  
(X4) :umur usaha   
(X5):  budaya organisasi   
(Y) :implementasi SAK EMKM   
 

Hasil dan Pembahasan 
Responden penelitian ini adalah pemilik UMKM yang berada di kotamadya Pontianak. 

Terdapat 200 orang responden pemilik UMKM yang mengisi kuesioner. Hasil pengujian 
statistik adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis 

Variabel T Sig Kesimpulan 
Sosialisasi SAK ETAP  2.302 0.044 Pengaruh postif signifikan 
Tingkat pendidikan pemilik 2.426 0.016 Pengaruh postif signifikan 
Skala usaha  3.710 0.023 Pengaruh postif signifikan 
Umur usaha   1.253 0.235 Tidak berpengaruh 
Budaya organisasi   4.654 0.034 Pengaruh positif signifikan 

Sumber : data olahan, 2018 
 

Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM terhadap Implementasi SAK EMKM 
Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK 
EMKM pada UMKM. Pengaruh sosialisasi SAK EMKM ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi sosialisasi SAK EMKMyang diperoleh pemilik UMKM, maka semakin tinggi pula 
implementasi SAK EMKM pada UMKM.  

Sosialisasi SAK EMKM merupakan pemberian sosialisasi oleh pihak-pihak terkait 
sepertiDinas Koperasi dan UMKM Kotamadya Pontianak  dan Ikatan Akuntan Indonesia. 
Pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak eksternal UMKMmampu menambah 
pengetahuan pemilik terkait SAK ETAP dan memotivasi pengusaha/manajer untuk 
menerapkan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan. 

 
Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik terhadap Implementasi SAK EMKM 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat 
pendidikan pemilik berpengaruh positif dan signifikan  terhadapimplementasi SAK EMKM 
pada UMKM. Pengaruh tingkat pendidikan pemilik ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
tingkat pendidikan pemilik, maka semakin tinggi pula implementasi SAK EMKM pada 
UMKM di Pontianak.  

Tingkat pendidikan pemilik merupakan pendidikan formal terakhir yang dimiliki 
pemilik UMKM.Pendidikan formal akan memudahkan pemilik UMKM dalam memahami 
akuntansi, terutama apabila seseorang pernah menempuh pendidikan dengan jurusan 
akuntansi. Pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan menyerap (termasuk 
akuisisi, asimilasi, transformasi, dan eksploitasi) dari pengetahuan baru (Gray,2006). 

 
Pengaruh Skala Usaha terhadap Implementasi SAK EMKM 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruhpositif dan signifikan skala usaha terhadapimplementasi SAK EMKM pada UMKM. 
Pengaruh skala usaha ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skala usaha, maka 
semakintinggi pula implementasi SAK EMKM pada UMKM.Dari hasil analisis deskriptif 
dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini mempunyai tenaga kerja 1 
sampai 4 orang, tergolong dalam usaha mikro yaitu sebanyak 118 atau 59% dari 200 
responden.  

Gray (2006) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan berimplikasi 
perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih besar dan juga lebihmampu memperkerjakan 
karyawan dengan keahlian yang lebih baik. Dari pendapat tersebut, dapat diartikan semakin 
besar skala usaha, perusahaan dapatmemperkerjakan karyawan khusus bagian akuntansi, 
sehingga mendukung implementasi SAK EMKM. Pinasti (2001) menemukan bahwa ukuran 
usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin 
tingginya tingkat transaksi perusahaansehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran 
usaha dapat mendorong  
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seseorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya. 
 
Pengaruh Umur Usaha terhadap Implementasi SAK EMKM 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa umur usaha tidak 
berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa umur usaha terbanyak berada pada rentang umur 1 – 4 tahun yaitu sebanyak 114 usaha 
atau sebanyak 57% dari 200 responden.Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil 
penelitian yang berbeda-beda, antara lain penelitian Holmes dan Nicholls (1988) yang 
menyatakan bahwa umur usaha berpengaruh negatif terhadap penyiapan dan penggunaan 
informasi akuntansi.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang berdiri selama 
10 tahun atau kurang, menyediakan lebih banyak informasi akuntansi statutori, informasi 
akuntansi anggaran, informasi akuntansi tambahan untuk digunakandalam pengambilan 
keputusan, berbeda dengan perusahaan yang berdiri 11-20 tahun.Studi ini juga menyatakan 
bahwa semakin muda usia perusahaan terdapat kecenderungan untuk menyatakan informasi 
akuntansi yang ekstensif untuktujuan membuat keputusan yang dibandingkan dengan 
perusahaan yang lebih tua usianya, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rudiantoro 
dan Siregar (2012). Sementara hasil penelitian Das dan Dey (2005) menemukan 
adanyapengaruh positif anatar umur usaha terhadap frekuensi melakukan pembukuansecara 
teratur, hasil tersebut sejalan dengan penelitian Astuti (2007).  

Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur usaha tidak berpengaruh terhadap 
implementasi SAK ETAP pada UMKM karena ada usaha yang sudah lama berjalan tetapi 
belum melaksanakan pembukuan akuntansi tetapi ada juga UMKM yang baru berjalan tetapi 
sudah melaksanakan pembukuan. Kondisi ini muncul karena biasanya usaha yang sudah lama 
berjalan sudah memiliki pola pencatatan sendiri, usahanya sudah berkembang,dan biasanya 
dipegang langsung oleh pemilik. Sedangkan pada bisnis yang baru berjalan, ada 
kecenderungan dari pengusaha muda untuk lebih giat mencari informasi dan mengembangkan 
usahanya di masa yang akan datang. Salah satunya dengan memahami pembukuan secara 
akuntansi.  

 
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Implementasi SAK EMKM 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap implementasi SAK EMKM 
padaUMKM. Pengaruh budaya organisasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi budaya 
organisasi UMKM, maka semakin tinggi pula implementasi SAK EMKM. Holmes dan 
Marsden (1996 dalam Solovida, 2003) menyatakan budaya perusahaan atau organisasi 
mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja dan motivasi para manajer dan 
bawahannya untuk mencapai kinerja organisasional.  

Perusahaan yang mempunyai budaya organisasi yang baik maka akan berdampak pada 
sikap terhadap implementasi SAK EMKM semakin baik.Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Solovida (2003) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 
terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah. 
Selain itupenelitian Soeters dan Schreuder (1988 dalam Solovida, 2003) 
mengemukakanditemukannya interaksi antara budaya organisasi terhadap sistem akuntansi 
suatuperusahaan di suatu negara. Dengan kata lain, kebudayaan nasional dan organisasional 
pada suatu negara sangat mempengaruhi penerapan sistem akuntansi di negara tersebut, 
sistem akuntansi negara tersebut sama artinya penerapan sistem akuntansi perusahaan. 
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Kesimpulan dan Saran 
Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi SAK EMKM 
berpengaruh positif terhadap implementasi SAK MKM. Hal ini berarti bahwa semakin sering 
UMKM mendapatkan sosialisasi SAK EMKM  maka semakin tinggi implementasi SAK 
EMKM pada UMKM. Tingkat pendidikan pemilik berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi tingkat pendidikan pemilik UMKM maka semakin tinggi implementasi SAK EMKM 
padaUMKM.Skala usaha berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM 
padaUMKM. Hal ini berarti semakin besar skala usaha maka semakin tinggi implementasi 
SAK EMKM pada UMKM.Umur usaha tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK 
EMKM padaUMKM. Umur usaha tidak berpengaruh secara signifikan dapat disebabkan 
karena kepribadian pemilik UMKM, motivasi yang dimiliki pemilik UMKM, danpersepsi 
pemilik UMKM terhadap pentingnya laporan keuangan. Budaya organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM. Hal ini berarti 
semakin baik budaya organisasi UMKM  
semakin tinggi implementasi SAK EMKM pada UMKM. 
 
Implikasi Penelitian Yang Akan Datang 

Penelitian yang dilakukan ini lebih banyak menggunakan responden yang berada pada 
usaha kecil dan menengah dan lebih sedikit pada usaha mikro, sehingga pada penelitian 
berikutnya lebih focus pada usaha mikro untuk menemukan apakah SAK EMKM bisa 
diterapkan secara maksimal. Faktor penentu dalam teori Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology (UTAUT) yang digunakan pada penelitian ini hanya faktor penentu ketiga 
dan keempat yaitu pengaruh sosial dan fasilitas yang mendukung, sehingga pada penelitian 
selanjutnya dapat menggunakan keempat faktor penentu dalam teori UTAUT yaitu ekspektasi 
terhadap kinerja, ekspektasi terhadap upaya, pengaruh sosial, dan fasilitas yang mendukung.  
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Abstraksi 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat  Financial Literacy di kalangan mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Penelitian ini juga menguji hipotesis 
apakah terdapat pengaruh antara jenis kelamin, usia, tahun masuk (angkatan), IPK, tempat 
tinggal mahasiswa, pendidikan orang tua dan pendapatan orang tua terhadap literasi keuangan 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Penelitian ini menggunakan sampel 
sebanyak 200 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan yang terdiri atas mahasiswa 
program studi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi. Berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin, usia, tahun 
masuk, IPK, tempat tinggal, pendidikan orang tua dan pendapatan orang tua tidak 
berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Tanjungpura. Hasil pengolahan data secara deskriptif juga menunjukkan bahwa tingkat 
literasi untuk pengelolaan keuangan untuk 200 orang mahasiswa adalah sebesar38,64%. Jika 
berdasarkan kategori Chen dan Volpe (1998) maka tingkat literasi berada pada kategori 
rendah karena kurang dari 60%. Tingkat literasi untuk investasi hanya sebesar 32.44% dan ini 
juga masuk kategori rendah, begitu juga tingkat literasi untuk utang (36.50%) dan asuransi 
(42.50%). Hasil ini juga menunjukkan bahwa literasi keuangan mahasiswa tertinggi untuk 
asuransi dan terendah untuk investasi. 
 
Kata Kunci : financial literacy, mahasiswa, perguruan tinggi 

 
Pendahuluan 

Kebutuhan individu yang tidak tak terbatas sedangkan sumber pendapatan yang terbatas 
menuntut setiap individu untuk dapat mengelola keuangannnya secara efektif dan efisien. 
Pengelolaan keuangan menuntut adanya pengetahuan serta kedisiplinan dalam menggunakan 
uang. Uang menjadi salah satu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia 
modern saat ini. Perilaku manusia dalam membelanjakan uang tergantung pada pengetahuan 
pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh individu tersebut. Pengetahuan dalam mengelola 
keuangan akan mendorong perbedaan prilaku serta motivasi dalam memegang uang. Semua 
keputusan individu yang terkait dengan keuangan membutuhkan pemahaman yang baik. 
Keuangan harus dikelola secara cerdas sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian 
hari. Kecerdasan dalam mengelola keuangan dikenal dengan istilah literasi keuangan 
(financial literacy). Financial Literacyseharusnya  dapat menjadi pedoman bagi setiap orang 
untuk mengelola keuangannya secara efektif dan efisien.  

Pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien seharusnya mulai diajarkan sejak masa 
anak-anak mulai mengenal uang. Hanya saja di Indonesia, pengelolaan keuangan biasanya 
mulai dilakukan saat mulai kuliah. Pada saat kuliah inilah, mahasiswa mulai belajar untuk 
mengelola keuangan secara mandiri tanpa pengawasan penuh dari orang tua. Mahasiswa 
mulai memiliki masalah keuangan yangkompleks karena sebagian besar mahasiswa 
belummemiliki pendapatan serta dana terbatasuntuk digunakan setiap bulannya. Mereka 
masih bingung dalam menentukan kebijakan keuangannya. Salah satu faktor bahwa 
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mahasiswa belum dapat mengelola keuangannya secara efektif dan efisien karena pola hidup 
konsumtif yang dijalankan selama ini sehingga melupakan skala prioritas. Mereka belum bisa 
membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. 

Pengetahuan tentang keuangan sangat penting bagi seorang individu, agar mereka tidak 
salah dalam membuat keputusan keuangan mereka. Minimnya pengetahuan tentang 
pengelolaan keuangan yang baik akan mengakibatkan kerugian bagi individu. Nidar dan 
Bestari (2012) menjelaskan bahwa perekonomian nasional tidak akan berpengaruh pada krisis 
keuangan global jika masyarakat memahami sistem keuangan. Kesalahan pengelolaan uang 
menyebabkan banyak orang mengalami kerugian keuangan sebagai akibat dari pengeluaran 
yang boros, penggunaan kartu kredit yang tidak bijak, dan ketidakmampuan dalam 
menghitung perbedaan antara kredit konsumen dan pinjaman bank. Selain itu, kurangnya 
pengetahuan tentang pengelolaan keuangan menyebabkan seseorang sulit untuk berinvestasi 
atau mengakses pasar keuangan.  

Banyak penelitian yang mencoba mengukur tingkat  Financial Literacy dengan 
menggunakan mahasiswa sebagai sampel. Secara umum,hasilnya menunjukan bahwa literasi 
keuangan di kalangan mahasiswa masih sangat rendah. Mahasiswa sebagai generasi muda, 
seharusnyasejak dini harus memiliki pengetahuan di bidang personal finance karena 
pengetahuan tersebut akan membantu mahasiswa dalam mengatur keuangannya di masa 
depan. Chen and Volpe (1998) menjelaskan bahwa mahasiswa yang memiliki pengetahuan 
yang rendah akan membuat keputusan salah dalam keuangan mereka. Hal ini menunjukkan 
bahwa pengetahuan di bidang personal finance akan mempengaruhi mahasiswa dalam 
mengambil keputusan keuangan yang baik.  

Widayati (2012) menjelaskan pembelajaran di perguruan tinggi sangat berperan penting 
dalam proses pembentukan literasi finansial mahasiswa. Mahasiswa tinggal di lingkungan 
ekonomi yang beragam dan kompleks sehingga peningkatan kebutuhan pendidikan keuangan 
sangat diperlukan. Pembelajaran yang efektif dan efisien akan membantu mahasiswa 
memiliki kemampuan memahami, menilai, dan bertindak dalam kepentingan keuangan 
mereka. Adanya pengetahuan yang baik sejak dini mendorong mahasiswa untuk dapat 
memiliki kehidupan yang sejahtera di masa yang akan mendatang. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi financial literacy mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.   

 
Kajian Pustaka 
Financial Literacy 

Financial Literacy atau Literasi Finansial berkaitan dengan kompetensi seseorang untuk 
mengelola keuangan.Literasi keuangan menurut Vitt et al. (2000) adalah kemampuan untuk 
membaca, menganalisis, mengelola dan berkomunikasi tentang kondisi keuangan pribadi 
yang akan mempengaruhi kesejahteraan material. Pengertian literasi keuangan menurut 
Bhushan and Medury (2013) adalah kemampuan untuk membuat penilaian informasi dan 
mengambil keputusan yang efektif tentang penggunaan dan pengelolaan uang. Sedangkan 
literasi keuangan, menurut ANZ Bank (2011) adalah kemampuan untuk membuat penilaian 
informasi dan membuat keputusan yang efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan uang. 
Literasi keuangan adalah kombinasi dari kemampuan individu, pengetahuan, sikap dan 
akhirnya perilaku individu yang berhubungan dengan uang. 

 Widawati (2012) menjelaskan bahwa literasi finansial terjadi ketika individu memiliki 
sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan 
sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Huston dalam Widawati (2012) menyatakan 
bahwa pengetahuan finansial merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari literasi 
finansial, namun belum dapat menggambarkan literasi finansial.  Remund (2010) menyatakan 
empat hal yang paling umum dalam finansial literasi adalah penganggaran, tabungan, 
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pinjaman, dan investasi. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
literasi keuangan adalah pengetahuan individu tentang keuangan dan kemampuan individu 
untuk membuat keputusan keuangan yang efektif.  
 
Kategori Literasi Keuangan 

Chen and Volpe (1998) mengkategorikan literasi keuangan menjadi tiga kelompok, 
yaitu: 
1. < 60% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang rendah;  
2. 60%–79%, yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang sedang; 

dan  
3. > 80% yang menunjukkan bahwa individu memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi.  

Pengkategorian ini didasarkan pada presentase jawaban responden yang benar dari 
sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur literasi keuangan. 

 
Hasil Penelitian Sebelumnya 

Chen and Volpe (1998) melakukan penelitian tentang literasi keuangan dengan jumlah 
responden sebanyak 924 mahasiswa dan menemukan bahwa tingkat literasi keuangan berada 
dalam kategori yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menjawab 53% 
dari pertanyaan dengan benar. Nababan dan Sadalia (2012) melakukan penelitian dengan 
jumlah responden sebanyak 97 mahasiswa. Sampel yang diambil merupakan mahasiswa S1 
yang masih aktif dari angkatan 2008 sampai dengan 2011. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa sebesar 56,61% yang menunjukkan bahwa tingkat 
literasi finansial masih berada dalam kategori yang rendah.  

Nidar dan Bestari (2012) dalam penelitiannya yang dilakukan dengan jumlah responden 
sebanyak 400 mahasiswa yang masih aktif menemukan bahwa tingkat literasi keuangan 
berada dalam kategori yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa perlu 
meningkatkan pengetahuan di bidang investasi, hutang dan asuransi. Indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputibasic personal finance, income & spending, credit & 
debt, saving & investment and insurance.  

Bhushan and Medury (2013) menjelaskan tingkat literasi keuangan pada individu yang 
sudah bekerja dan mendapatkan gaji secara keseluruhan adalah sebesar 58,30%. Ibrahim and 
Alqaydi (2013) melakukan penelitian terhadap masyarakat yang berada di UEA dan 
menemukan bahwa rata-rata literasi keuangan adalah sebesar 43,33%. 

Margaretha dan Pambudi (2015) dengan menggunakan sampel sebanyak 584 
mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, yaitu mahasiswa Jurusan Ekonomi 
Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan pada 
mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti secara keseluruhan adalah 48,91%, 
yang termasuk dalam kategori rendah (< 60%). 

 
Pengembangan Hipotesis 

Hasil penelitian Chen and Volpe (1998) menunjukkan bahwa literasi keuangan laki-laki 
lebih baik dibandingkan perempuan. Penelitian tersebut dilakukan dengan jumlah sampel 
sebanyak 924 siswa. Krishna et al. (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa wanita 
lebih memahami financial literacy dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian tersebut 
dilakukan kepada 100 mahasiswa yang masih aktif dari angkatan 2006 sampai 2008. Bhushan 
and Medury (2013) melakukan penelitian di India dengan 516 responden.Hasil penelitianya 
menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara responden laki-laki dan 
perempuan yang sudah memiliki gaji dalam hal literasi keuangan.HasilpenelitianMargaretha 
dan Pambudi (2015) menunjukkan bahwa jenis kelamin mempengaruhi literasi keuangan 
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mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Berdasarkan hasil penelitiandi atas, dapat 
dirumuskan hipotesis sebai berikut: 

H1: Jenis kelamin mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa. 
Chen and Volpe (1998) menemukan tingkat literasi keuangan yang rendah pada peserta 

yang berusia 18–22 tahun. Rendahnya literasi keuangan pada  usiaresponden 18 sampai 22 
tahun atau di bawah 30 tahun karena mayoritas responden berada dalam tahap awal siklus 
pengelolaan finansial mereka. Pada tahap awal siklus ini, mereka memiliki sejumlah masalah 
keuangan yang disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan mereka tentang keuangan, 
tabungan dan pinjaman, dan asuransi. Pada tahap ini, sebagian besar pendapatan mereka 
dibelanjakan untuk konsumsi daripada investasi.  

Hasil penelitian Taft, Hosein, and Mehrizi (2013) menunjukkan hubungan positif antara 
usia dengan literasi keuangan dan financial wellbeing. Sedangkan penelitian Shaari, Hasan, 
Mohamed, and Sabri (2013) terhadap 384 mahasiswa di Malaysia menemukan bahwa 
terdapat hubungan negatif antara literasi keuangan mahasiswa dengan usia. Ansong and 
Gyensare (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan antara usia dan literasi keuangan 
pada mahasiswa. HasilpenelitianMargaretha dan Pambudi (2015) menunjukkan bahwa usia 
mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Trisakti.Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis yang diturunkan adalah: 

H2: Usia mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa 
Chen and Volpe (1998) menemukan bahwa mahasiswa yang lebih senior memiliki 

tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang masih junior. 
Shaari et al. (2013) menemukan bahwa tahun masuk mahasiswa ke Universitas memiliki 
hubungan positif dengan literasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang 
masih junior memiliki literasi keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa 
senior di perguruan tinggi. Sedangkan hasilpenelitianMargaretha dan Pambudi (2015) 
menunjukkan bahwa tahun masuk tidak mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Trisakti.Hasil yang berbeda ini mendorong perumusan hipotesis: 

H3: Tahun masuk mahasiswa mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa 
Hasil penelitian Cude et al. (2006) menjelaskan bahwa mahasiswa yang memiliki IPK 

yang tinggi akan memiliki keuangan yang lebih sehat atau lebih baik. Sabri et al. (2008) 
menjelaskan bahwa mahasiswa yang memiliki IPK yang tinggi memiliki masalah keuangan 
yang lebih sedikit dibandingkan mahasiswa yang memiliki IPK yang rendah. Krishna et al. 
(2010) menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki IPK < 3 memiliki tingkat literasi 
keuangan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang memiliki IPK > 3. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan tidak ditentukan oleh kemampuan intelektual 
(diproksikan dengan IPK), tetapi lebih ditentukan oleh latar belakang pendidikan. Literasi 
keuangan dapat dipelajari melalui institusi pendidikan. HasilpenelitianMargaretha dan 
Pambudi (2015) menunjukkan bahwa IPK mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Berdasarkan hasil penelitiantersebut, makadapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: IPK mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa 
Keown (2011) menemukan bahwa individu yang tinggal sendiri memiliki tingkatliterasi 

keuangan personal lebih tinggi dibanding dengan individu yang tinggal bersama pasangan 
ataupun orangtuanya. Ini  disebabkan karena individu yang tinggal sendiri memiliki tanggung 
jawab untuk transaksi keuangan sehari-hari mereka dan keputusan keuangan lainnya.  . 
HasilpenelitianMargaretha dan Pambudi (2015) menunjukkan bahwa tempat tinggal tidak 
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mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Hipotesis 
yang disusun adalah sebagai berikut: 

H5 :Tempat tinggal mahasiswa mempengaruhiliterasi keuangan mahasiswa.  
Lusardi, Mitchell, and Curto (2010) menemukanbahwa pendidikan dari orang tua 

merupakan predictor yang besar dari literasi keuangan. Ansong dan Gyensare (2012) 
menemukan bahwa terdapat hubunganpositifantara Pendidikan ibu dari respondendengan 
tingkat literasi keuangan responden. SedangkanhasilpenelitianMargaretha dan Pambudi 
(2015) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua tidak mempengaruhi literasi 
keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Hipotesis yang diajukan adalah: 

H6: Pendidikan orang tua mempengaruhiliterasikeuanganmahasiswa. 
Nidar dan Bestari (2012) menemukan bahwapendapatan dari orang tua merupakan 

faktor yangsignifikan terhadap tingkat literasi keuangan padamahasiswa di Jawa Barat. 
Keown (2011) menjelaskanterdapat hubungan antara pendapatan orang tuadengan 
pengetahuan keuangan. Hal ini menunjukkanbahwa orang tua dengan pendapatan rumah 
tanggayang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat literasikeuangan yang lebih tinggi karena 
mereka lebihsering menggunakan instrumen dan layanan finansial..HasilpenelitianMargaretha 
dan Pambudi (2015) menunjukkan bahwa pendapatan orang tua mempengaruhi literasi 
keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Hipotesis yang diajukan adalah: 

H7: Pendapatan orang tuamempengaruhi literasi keuangan mahasiswa.  
 

Metode Penelitian 
Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang berasal dari program studi akuntansi, 
manajemen, dan ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 
angkatan 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Sampel diambil dengan menggunakan 
metode Purposive Sampling. Jumlah responden yang diminta untuk megisi kuesioner adalah 
200 mahasiswa.  
Variabel dan Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan variabel yang dikembangkan oleh Margaretha dan Pambudi 
(2015). Variabel dependen disini adalah literasi keuangan. Literasi keuangan dapat 
didefinisikan sebagaikemampuan individu untuk membuat penilaian dankeputusan yang 
efektif mengenai penggunaan danpengelolaan uang. Variabel ini diukur dengan rata-
ratapersentase dari jawaban responden yang benardari 29 pertanyaan pilihan ganda. Variabel 
ini diukurdengan pertanyaan-pertanyaan yang diadopsi dariMandell (2008), Keown (2011) 
dan Madura (2011). 

Pengukuran dengan menggunakan sistemscoring atau penilaian berdasarkan 
banyaknyajumlah pertanyaan yang dijawab dengan benar olehresponden. Jumlah jawaban 
yang benar dihitung dandibagi dengan seluruh pertanyaan kemudian dikaliseratus persen. 
Jawaban responden kemudian dibagikedalam tiga kategori (Nababan & Sadalia, 2012).Chen 
and Volpe (1998) mengkategorikanliterasikeuangan personal menjadi 3 kelompok, yaitu 1) 
<60% yang berarti individu memiliki pengetahuantentang keuangan yang rendah; 2) 60%–
79%, yangberarti individu memiliki pengetahuan tentangkeuangan yang sedang; dan  3) > 
80% yang menunjukanbahwa individu memiliki pengetahuan keuanganyang tinggi.  

Variabel independent dalam penelitian ini adalah : 1. Variabel jeniskelamin 
menjelaskan klasifikasi jenis kelamin dariresponden laki-laki atau perempuan;2. Variabel usia 
menjelaskan umur dari respondensaat ini. 3.Variabel program studimenjelaskan program 
studi yang diambil oleh responden. Variabel ini dibagi menjadi tiga kategoriyakni 1) 
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Manajemen 2) Akutansi dan 3) EkonomiPembangunan. 4.Variabelangkatanmenjelaskan 
tahun ketikaresponden masuk dan tercatat sebagai mahasiswa diperguruan tinggi. Variabel ini 
dibagi menjadi enamkategori: (1) 2013 (2) 2014 (3) 2015 (4) 2016 (5)2017 dan (6) 2018. 
5.Variabel IPKmenjelaskan Indeks PrestasiKumulatif dari responden saat ini. Variabel ini 
dibagimenjadi tiga kategori: 1) < 2,5; 2) 2,5–3,00; 3) > 3,00. 6. Variabel tempat 
tinggalmenjelaskantempat tinggal mahasiswa selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 
Variabelinidibagimenjadiduakategori:1)tinggalsendiriatau kosdan2)tinggal Bersama orangtua. 
7. Variabel tingkat pendidikan menjelaskan jenjang pendidikan terakhir orang tua responden. 
Variabelini dibagi menjadi enam kategoriyakni 1) SD 2) SMP 3) SMA/Sederajat 4) Sarjana 
5)Magister dan 6) Doktor. 8. Variabel tingkat pendapatan orang tuamenjelaskan tingkat 
penghasilan (take home pay) yang diperolehorang tua responden selama sebulan. Variabel ini 
dibagi menjadi tiga kategori yakni 1) <Rp. 5.000.000; 2) Rp. 5.000.001–Rp. 10.000.000; 3) 
>Rp. 10.000.000.  
Tehnik Analisa Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode yang digunakan adalah penelitian 
survei yaitu metode penelitian kepada sekumpulan objek, tetapi hanya mengambil sebagian 
dari populasi tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kuesioner.  Jawaban 
responden kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis 
ragam satu arah (ANOVA). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 
deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, 
maksimum dan minimum. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau 
mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. 
Analisis ragam satu arah (Oneway Analysis of VarianceOneway ANOVA) digunakan untuk 
membandingkan mean lebih dari dua sampel. Pengujian ANOVA dibantu dengan 
menggunakan program SPSS. Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak 
menolak H0berdasarkan nilai significance. Nilai significance atau alpha yang dipakai adalah 
5%. 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil Survey Tingkat Literasi Mahasiswa Responden 

Berdasarkan jawaban responden, maka diperoleh informasi mengenai responden yang 
disajikan dalam tabel 1. Mahasiswa yang menjadi responden berjumlah 200 orang yang 
terdiri atas100 orang mahasiswa laki-laki dan 100 orang mahasiswa perempuan. Responden 
ini berasal dari ketiga program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebanyakan 
responden berada pada usia 19 – 22 tahun. Angkatan tertua adalah angkatan 2013 dan 
termuda adalah angkatan 2018.  Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa IPK rata-rata 
terbanyak di atas 3 dan mayoritas tinggal bersama orang tua. Tingkat pendidikan orang tua 
responden juga kebanyakan adalah S1. Pendapatan orang tua (take home pay) kebanyakan 
berada pada rentang Rp 5.000.000,00 – Rp 10.000.000,00. Secara lengkap informasi 
mengenai responden dilampirkan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Informasi Responden 

Variabel Jumlah 
Responden Persentase 

Jenis Kelamin     
1.    Laki – Laki 100 50 
2.    Perempuan 100 50 
Usia     
1.   < 19 tahun 50 25 
2.   19 tahun – 22 tahun 140 70 
3.   > 22 tahun 10 5 
Program Studi     
1.   IESP 50 25 
2.   Manajemen 60 30 
3.   Akuntansi 90 45 
Angkatan:     
1. 2013 10 5 
2. 2014 20 10 
3. 2015 20 10 
4. 2016 50 25 
5. 2017 50 25 
6. 2018 50 25 
IPK     
1.   < 2,5 30 15 
2.   2,5 – 3,00 60 30 
3.   > 3,00  110 55 
Tempat Tinggal     
1.   Tinggal Sendiri 90 45 
2.   Tinggal Bersama Keluarga 110 55 
Tingkat Pendidikan Orang Tua     
1.      SD 5 2.5 
2.      SMP 10 5 
3.      SMA / Sederajat 70 35 
4.      S1 90 45 
5.      S2 25 12.5 
6.      S3 0 0 
Tingkat Pendapatan Orang Tua     
1.      < Rp 5.000.000 80 40 
2.      Rp 5.000.000 – 10.000.000 115 57.5 
3.      > 10.000.000 5 2.5 

Sumber : data olahan, 2018  
 

Tahapan berikut adalah menghitung literasi keuangan. Cara perhitungan literasi 
keuangan adalah dengan menjumlahkan jawaban responden yang benar lalu dibagi dengan 
seluruh pertanyaan. Hasil pengukuran literasi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Hasil Pengukuran Literasi Mahasiswa Responden Berdasarkan Jawaban Benar 

Area dari Literasi Keuangan 
Tingkat Literasi Keuangan (%) 
Rendah Sedang Tinggi 
< 60% 60% - 79% > 80% 

Pengelolaan Keuangan 38.64     
1 Pengaruh Inflasi untuk kelompok tertentu 10.00     
2 Pajak penjualan 25.00     
3 Perhitungan anggaran 27.50     
4 Perhitungan present value 10.00     
5 Pentingnya berinvestasi 30.00     
6 Informasi tentang ATM   75.00   
7 Pemahaman tentang investasi pendidikan 35.00     
8 Pemahaman tentang pengeluaran   72.50   
9 Pengertian laporan hutang 37.50     

10 Pengertian anggaran   62.50   
11 Nilai waktu dari uang 40.00     
Investasi 32.44     
12 Tempat aman untuk menabung   72.50   
13 Jenis investasi yang tepat ketika inflasi 33.50     
14 Return terkecil dari investasi 21.00     
15 Investasi yang memberikan return tinggi 31.00     
16 Produk Investasi 30.50     
17 Bunga tabungan 10.00     
18 Penjamin pasar modal 26.50     
19 Kapan sebaiknya berinvestasi di saham 37.00     
20 Masa jatuh tempo obligasi Indonesia 30.00     
Utang 36.50     
21 Cara tepat punya utang 

 
63.50   

22 Perhitungan penggunaan utang 21.50     
23 Faktor-faktor yang dapat mengurangi pinjaman 41.00     
24 Faktor-faktor yang mempengaruhi bunga pinjaman 20.00     
Asuransi 42.50     
25 Manfaat asuransi kesehatan 51.50     
26 Pentingnya asuransi jiwa 57.50     
27 Kerugian leasing mobil 38.50     
28 Premi asuransi 44.50     
29 Asuransi mobil 20.50     
Sumber : data olahan, 2018 
 

Berdasarkan data olahan yang tersaji pada tabel 2, menunjukkan bahwa tingkat literasi 
untuk pengelolaan keuangan untuk 200 orang adalah sebesar38,64%. Berdasarkan kategori 
Chen dan Volpe (1998) maka tingkat literasi berada pada kategori rendah karena kurang dari 
60%. Tingkat literasi untuk investasi hanya sebesar 32.44% dan ini masuk kategori rendah 
berdasarkan Chen dan Volpe (1998). Begitu juga tingkat literasi untuk utang (36.50%) dan 
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asuransi (42.50%) masih tergolong rendah berdasarkan kategori Chen dan Volpe. Data olahan 
ini juga menunjukkan bahwa literasi keuangan mahasiswa ekonomi Untan tertinggi untuk 
asuransi dan terendah untuk investasi.   

 
Hasil Pengujian Hipotesis 

Tahapan berikut dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Ada 7 hipotesis yang 
diuji dalam penelitian ini. Semua hipotesis diuji secara parsial dengan uji regresi. Hasil 
pengujian hipotesis H1 sampai dengan H7 ditampilkan pada tabel 3 berikut ini. 
 

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis 
Variabel Independent t sig Keputusan 

Jenis Kelamin -1.617 .107 Tidak berpengaruh 
Usia -1.134 .258 Tidak berpengaruh 
Tahun Masuk .536 .593 Tidak berpengaruh 
IPK -.730 .466 Tidak berpengaruh 
Tempat Tinggal -.771 .442 Tidak berpengaruh 
Pendidikan Orang Tua 1.217 .225 Tidak berpengaruh 
Pendapatan Orang Tua .408 .684 Tidak berpengaruh 

Sumber : data olahan, 2018 
 
Berdasarkan tabel 3 maka dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. 

Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Literasi Keuangan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, jenis kelamin tidak mempengaruhi literasi 

keuangan mahasiswa. Nilai thitung sebesar -1.617 dan nilai sinifikansi sebesar 0.107 lebih besar 
dari 5%. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Chen and Volpe (1998), Krishna et al. 
(2010),  Bhushan and Medury (2013), dan Margaretha dan Pambudi (2015)yang 
menunjukkan bahwa jenis kelamin mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa. 

Pengaruh Usia Terhadap Literasi Keuangan 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai thitungsebesar -1.134 dan nilai signifikansi 

sebesar 0.258. Hasil ini menunjukkan bahwa usia tidak mempengaruhi literasi keuangan. 
Hasil ini mendukung hasil penelitianChen and Volpe (1998) dan berbeda dengan hasil 
penelitian Taft, Hosein, and Mehrizi (2013), Shaari, Hasan, Mohamed, and Sabri (2013), 
Ansong and Gyensare (2012), dan penelitianMargaretha dan Pambudi (2015)yang 
menunjukkan bahwa usia mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa. 
 
Pengaruh Tahun Masuk Terhadap Literasi Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan thitung sebesar 0.536 dan nilai signifikansi 
sebesar 0.593. Hasil ini menunjukkan bahwa tahun masuk tidak berpengaruh terhadap literasi 
keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasilpenelitianMargaretha dan Pambudi (2015) 
dan berbeda dengan hasil penelitian Chen and Volpe (1998),  Shaariet al. (2013) yang 
menyatakan bahwa tahun masuk mahasiswa mempengaruhi literasi keuangan.  

 
Pengaruh IPK Mahasiswa Terhadap Literasi Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai thitung sebesar -0.730 dan nilai signifikansi 
sebesar 0.466. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPK mahasiswa tidak mempengaruhi 
literasi keuangan. Hasil ini mendukung hasil penelitian Krishnaet al. (2010)  dan berbeda 
dengan hasil penelitian Cude et al. (2006),  Sabri et al. (2008), dan Margaretha dan Pambudi 
(2015) yang menunjukkan bahwa IPK mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa. 
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Pengaruh Tempat Tinggal Mahasiswa Terhadap Literasi Keuangan 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai thitungsebesar -0.771 dan nilai signifikansi 

sebesar 0.442. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh tempat tinggal tidak mempengaruhi 
literasi keuangan. Hasil ini mendukung hasil penelitian Margaretha dan Pambudi (2015) 
tetapi berbeda dengan hasil penelitian Keown (2011) yang menyatakan bahwa individu yang 
tinggal sendiri memiliki tingkatliterasi keuangan personal lebih tinggi dibanding dengan 
individu yang tinggal bersama pasangan ataupun orangtuanya.  
Pengaruh Pendidikan Orang Tua Terhadap Literasi Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai thitung sebesar 1.275 dan nilai signifikansi 
sebesar 0.225. Hasil ini menunjukkan bahwa Pendidikan orang tua tidak berpengaruh 
terhadap literasi keuangan. Hasil ini mendukung hasil penelitian Margaretha dan Pambudi 
(2015)  danberbeda dengan hasil penelitian Lusardi, Mitchell, and Curto (2010), dan Ansong 
dan Gyensare (2012) yang menunjukkan bahwa Pendidikan orang tua mempengaruhi literasi 
keuangan.  
Pengaruh Pendapatan Orangtua Terhadap Literasi Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai thitungsebesar 0.408 dan nilai signifikansi 
sebesar 0.684. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan orangtua tidak berpengaruh terhadap 
literasi keuangan. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Nidar dan Bestari (2012), 
danhasilpenelitianMargaretha dan Pambudi (2015) yang menunjukkan bahwa pendapatan 
orang tua mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa. 

 
Simpulan dan Implikasi 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis 
kelamin, usia, tahun masuk, IPK, tempat tinggal, pendidikan orang tua dan pendapatan orang 
tua tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Tanjungpura. Hasil pengolahan data secara deskriptif juga menunjukkan bahwa 
tingkat literasi untuk pengelolaan keuangan untuk 200 orang mahasiswa adalah 
sebesar38,64%. Jika berdasarkan kategori Chen dan Volpe (1998) maka tingkat literasi 
berada pada kategori rendah karena kurang dari 60%. Tingkat literasi untuk investasi hanya 
sebesar 32.44% dan ini juga masuk kategori rendah, begitu juga tingkat literasi untuk utang 
(36.50%) dan asuransi (42.50%). Hasil ini juga menunjukkan bahwa literasi keuangan 
mahasiswa tertinggi untuk asuransi dan terendah untuk investasi. 

Penelitian ini menggunakan 200 orang mahasiswa sebagai responden. Jika 
dibandingkan dengan penelitian sejenis, jumlah responden ini masih tergolong sedikit. 
Penelitian yang akan datang perlu menambah jumlah responden dan memperbaiki indikator 
pertanyaan. Hasil ini juga memberikan  masukan bagi pengelola program studi untuk 
menambahkan muatan pengelolaan keuangan sehingga dapat menjadi bekal mahasiswa saat 
sudah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Tanjungpura. 
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Abstrak 

Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses bisnis dalam suatu 
perusahaan juga berkembang dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (labor based 
business) ke arah bisnis dengan berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business), 
hal ini mendorong perusahaan dalam meningkatkan pengelolaan terhadap aset tidak berwujud 
yang dimiliki, yaitu pengetahuan dan kemampuan selain bersaing lewat kepemilikan terhadap 
aset tetap berwujud 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengujiPengaruh intellectual capital terhadap kinerja 
keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta 
pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan dengan BoardDiversity sebagai 
moderasi.di BEI. Analisis data dilakukan dengan metode regresi moderasidari seluruh 
perusahaan perbankan yang ada BEI yang berjumlah 43 perusahaan mulai dari tahun 2015-
2017. Hasil pengujian menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas perusahaan dan Board Diversity tidak memoderasi pengaruhintellectual capital 
terhadap profitabilitas persusahaan. 
 
Kata kunci: Intellectual Capital, VAIC, BoardDiversity,Profitabilitas, ROA     
 
Pendahuluan 

Isu mengenai intellectual capital yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan telah 
banyak menarik minat para peneliti, pembuat kebijakan dan juga para investor berbagai 
penjuru Negara. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses 
bisnis dalam suatu perusahaan juga berkembang dari bisnis yang didasarkan pada tenaga 
kerja (labor based business) ke arah bisnis dengan berdasarkan pada pengetahuan 
(knowledge based business), hal ini mendorong perusahaan dalam meningkatkan 
pengelolaan terhadap aset tidak berwujud yang dimiliki, yaitu pengetahuan dan kemampuan 
selain bersaing lewat kepemilikan terhadap aset tetap berwujud. 

Pengembangan knowledge based business mendorong perusahaan untuk meningkatkan 
kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, dengan demikian proses tersebut berpengaruh 
pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang mampu menciptakan, 
memelihara, mengembangkan dan mempertahankan aset tidak berwujudnya akan memiliki 
kemampuan untuk menciptakan nilai (value) yang dapat meningkatkan kekayaannya, dengan 
demikian kekayaan intelektual akan meningkatkan daya saing perusahaan. Penelitian 
terdahulu membuktikan bahwa Intellectual capital pada perusahaan perbankan sangat penting 
dalam proses menghasilkan kekayaan perusahaan (Latif et al., 2012; El-Bannany, 2008; 
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Kamath, 2007; Goh, 2005). Hal ini disebabkan karena bank menyediakan produk atau jasa 
yang berbasis pada pengetahuan (Shih et al., 2010). 

Chen et al. (2005) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftardi Bursa 
Efek Taiwan periode 1992-2005 dan menemukan bahwa ada efek positif dan signifikan 
antara IC perusahaan dengan kinerja keuangan dan market value perusahaan. Tan et al. 
(2007) melakukan penelitian terhadap 150 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Singapura 
dan menyimpulkan bahwa IC berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan, baik masa kini maupun masa mendatang. Di tahun 2009, Ulum, Ghozali & 
Chariri meneliti hubungan antara IC dengan kinerja perusahaan sektor perbankan yang 
terdaftar di BEI selama tahun 2004-2006. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh positif dan signifikan dari IC terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

Hubungan kinerja perusahaan dan praktik tata kelola perusahaan menjadi masalah yang 
amat menarik bagi para peneliti untuk beberapa dekade ini (Swartz, 2006). Salah satu elemen 
penting dari tata kelola perusahaan adalah komposisi/struktur dewan direksi 
(BoardDiversity). Dewan direksi dianggap sebagai alat yang penting dalam membuat, 
mengembangkan dan mengelola intellectual capital melalui penataan dan pembentukan 
strategi dan kebijakkan yang relevan (Al-Musalli & Ismail, 2012). Komposisi dewan direksi 
yang beragam akan meningkatkan efektivitas dan kemandirian dewan, meningkatkan 
pengambilan keputusan dewan, meningkatkan kinerja sosial (Hanefah, 2016) dan apabila 
dewan direksi mengerjakan tugasnya secara efektif, nilai perusahaan akan cenderung 
meningkat maka kekayaan pemegang saham pun akan meningkat pula (Swartz, 2006), tetapi 
studi tersebut hanya berfokus pada gender dan ethnic diversity, serta tidak memasukkan 
karakteristik lain seperti level keberagaman edukasi dan keberagaman nasionalitas yang dapat 
mengembangkan kemampuan perusahaan menghasilkan inovasi (Talke et al., 2010), reputasi 
(Miller dan triana, 2009; Mizruchi 1996) dan lebih memahami kebutuhan pelanggan (Erhardt 
et al., 2003; Oxelheim dan Randoy, 2003). 

Penelitian yang dilakukan oleh Talke et al. (2010), Certo et al. (2006), Protasovs (2015) 
dan Darmadi (2011) menunjukkan bahwa board diversity tidak mempengaruhi kinerja 
perusahaan, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murray, 1989; 
Richard, 2000; Erhardt et al., 2003 dan  Mahedo et al., 2012 yang menemukan bahwa 
terdapat dampak yang signifikan dari board diversity terhadap kinerja perusahaan. Carpenter 
(2002) menyarankan untuk mengunakan variable moderasi atau mediasi jika terdapat 
ketidakkonsistenan hubungan dalam varibel penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, board 
diversityakan digunakan sebagai variabel moderasi yang akan diuji apakah akan 
mempengaruhi hasil hubungan antara intellectual capital terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. 

 
Tinjauan Pustaka 

Resource Based Theory (RBT) atau pandangan berbasis sumber daya perusahaan 
dipelopori oleh Penrose (1959). Teori ini mengemukakan bahwa sumber daya perusahaan 
bersifat beragam atau heterogen dan jasa produktif yang berasal dari sumber daya 
perusahaan memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan. Sumber daya yang bersifat 
heterogen dan karakter unik yang dimiliki suatu perusahaan dibanding perusahaan pesaing 
tersebut kemudian memberikan keunggulan kompetitif terhadap perusahaan.  

Menurut Resouce Based Theory (RBT), intellectual capital memenuhi kriteria sebagai 
sumber daya unik yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan sehingga 
dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.Intellectual capital sebagai sumber daya 
yang dimiliki perusahaan, akan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan 
kemudian digunakan untuk menyusun dan menerapkan strategi sehingga meningkatkan 
kinerja perusahaan menjadi lebih baik. 
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Knowledgebased theory atau pandangan berbasis pengetahuan perusahaan adalah 
perkembangan baru dari pandangan berbasis sumber daya perusahaan/ resource – based 
theory. Resource based theory mengemukakan adanya dua pandangan mengenai perangkat 
penyusunan strategi perusahaan. Yang pertama yaitu pandangan yang berorientasi pada pasar 
(market-based) dan yang kedua adalah pandangan yang berorientasi pada sumber daya 
(resource-based).  

Pengembangan dari kedua pandangan tersebut menghasilkan pandangan baru, yaitu 
pandangan yang berorientasi pada pengetahuan (knowledge –based). Knowledge based theory 
merupakan pandangan yang berbasis pada sumber daya manusia tetapi menitikberatkan pada 
pentingnya pengetahuan perusahaan. Teori ini memberikan dukungan yang kuat pada 
pengakuan intellectual capital sebagai salah satu aset perusahaan. 

Ramadhan (2009) dalam Putri (2013) menyatakan Knowledge based theory 
menganggap pengetahuan sebagai suatu sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan, 
karena pengetahuan merupakan aset yang apabila dikelola dengan baik maka akan 
meningkatkan kinerja perusahaan. 

Pada awal berkembanggnya Intellectual Capital dijelaskan oleh Klein dan Prusak 
(1994) dalam Ulum (2009) dimana Intellectual Capital adalah materi yang telah disusun, 
ditangkap, dan digunakan untuk menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi.  

Sawarjuwono (2003) dalam Dewi (2011) menyatakan bahwa intelellectual capital 
merupakan jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (human 
capital, structural capital, dan customer capital) yang berkaitan dengan pengetahuan dan 
teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing 
organisasi. 

Metode VAIC merupakan metode pengukuran value creation efficiency dari asset 
berwujud (tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible asset) perusahaan, dengan 
demikian kinerja Intellectual Capital suatu perusahaan dapat diukur dengan metode ini. 
Dalam metode VAIC, terdapat tiga komponen pembentuknya, yaitu Value Added Capital 
Employed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU) dan Structural Capital Value 
Added (STVA). 

Dengan memperhatikan semakin pentingnya peran yang dimiliki oleh intellectual 
capital dalam penciptaan nilai, Pulic (1998,2004), dengan rekan-rekannya di Pusat Penelitian 
intellectual capital Austria, mengembangkan metode baru untuk mengukur intellectual 
capital perusahaan. Pulic menyebut metode ini sebagai nilai tambah modal intelektual 
(VAIC). 

Menurut Tan et al. (2007) dalam Ulum (2009) menyebutkan metode pengukuran modal 
intelektual yang dikembangkan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: metode 
yang tidak menggunakan penilaian moneter Intellectual Capital dan metode yang 
menempatkan nilai moneter pada Intellectual Capital.  

 Penelitian ini menggunakan Model Pulic VAIC™ yang dikembangkan oleh Pulic. 
Metode ini sangat penting dan berguna karena memungkinkan kita untuk mengukur 
kontribusi setiap sumber daya manusia, struktur, fisik dan keuangan yang digunakan oleh 
perusahaan dalam menciptakan nilai tambah (value added). Pulic (1998) dalam Putri (2013) 
menyatakan bahwa nilai tambah (Value added) adalah indikator yang paling objektif untuk 
menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai 
(value creation). 

Menurut Ulum (2009) metode ini didesain untuk menyajikan informasi tentang 
penciptaan nilai efisiensi dari aset berwujud (tangibleasset) dan aset tidak berwujud 
(intangible assets) yang dimiliki perusahaan. VAIC adalah sebuah prosedur analitis yang 
dirancang untuk memungkinkan manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan 
lain yang terkait untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi efisiensi nilai tambah atau 
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value added (VA) dengan total sumber daya perusahaan dan masing-masing komponen 
sumber daya utama. Value added (VA) adalah indikator paling objektif untuk menilai 
keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (value 
creation) (Ulum, 2009). Dijelaskan pula bahwa yang menjadi aspek kunci dalam model Pulic 
adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (value creating entity). 
VA dipengaruhi oleh efisiensi Human Capital (HC) dan Structural Capital (SC). Berikut 
perhitungan untuk mencari VA: 

VA = OP + EC + D + A 
Dimana OP = laba operasional; EC = total beban karyawan; D = Depresiasi; dan A = 
amortisasi. Komponen-komponen pembentuk Intellectual Capital dapat diperhitungkan 
sebagai berikut:  
1) Value Added Capital Employed (VACA)  

Hubungan Value Added (VA) yang pertama adalah menggunakan modal fisik (CA), 
disebut sebagai “Value Added Capital Employed” (VACA). Hal ini merupakan indikator 
bahwa VA diciptakan oleh satu unit modal fisik. Hubungan ini dirumuskan VACA = VA/CE. 
Dimana VACA merupakan rasio dari VA terhadap CE, Capital Employed (CE) adalah dana 
yang tersedia (ekuitas dan laba bersih).  

2) Value Added Human Capital (VAHU)  
Hubungan yang kedua adalah VA dan HC. ”Value Added Human Capital Coefficient” 

(VAHU) menunjukkan berapa banyak VA diciptakan oleh satu rupiah yang dihabiskan untuk 
karyawan. Hubungan antara VA dan HC menunjukkan kemampuan untuk menciptakan nilai 
HC dalam sebuah perusahaan. Hubungan ini dirumuskan VAHU = VA/HC.  

3) Structural Capital Value Added (STVA)  
Hubungan ini menunjukkan kontribusi modal struktural (SC) dalam penciptaan nilai. 

Dalam model Pulic hubungan ini dirumuskan dengan STVA = SC/VA dimana SC = VA – 
HC 
Rasio akhir perhitungan kemampuan intelektual perusahaan merupakan kombinasi 
penjumlahan dari setiap komponen yang dirumuskan sebagai berikut:  

VAIC= VACA + VAHU + STVA. 
Struktur dewan dan dampaknya terhadap nilai perusahaan merupakan fungsi peluang 

pertumbuhan perusahaan (Lasfer, 2002). Komposisi dewan ini meliputi berbagai 
keberagaman anggotanya (Boarddiversity). Van der Walt et.al (2006) dalam Zhou dan 
Panbunyuen (2008) menyebutkan bahwa komposisi ini dapat ditentukan dari berbagai cara 
pandang seperti latar belakang ras/ etnis, kewarganegaraan, gender dan usia, latar belakang 
pendidikan, board size, latar belakang industri, struktur kepemilikan, dan pengalaman. 
Sedangkan Mitchell William (2000) mendefinisikan board diversity sebagai karakteristik 
yang dimiliki dewan seperti latar belakang pengalaman dan manajerial, kepribadian, gaya 
pembelajaran, usia, pendidikan dan nilai.  

Beberapa ahli corporate governance berpendapat bahwa keberagaman yang tinggi 
dalam struktur dewan dapat meningkatkan kinerja finansial perusahaan. Meningkatnya board 
diversity dapat mengurangi proses pengambilan keputusan yang berpandangan sempit dan 
membuka kesempatan yang lebih luas, menempatkan perusahaan pada posisi yang lebih baik 
dalam bertindak dan bertahan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah (Gormley 1996; 
Kotz 1998 dalam Wardhani 2009). 

Penelitian ini menggunakan indeks Blau untuk mengukur board diversity dalam hal 
tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender. Indeks Blau telah banyak digunakan 
pada penelitian sebelumnya dan merupakan alat yang ideal untuk mengukur keberagaman dan 
variasi dalam sebuah kelompok. Indeks Blau diukur bervariasi dari nol (tidak ada 
keberagaman) sampai dengan maksimal satu.  Semakin besar indeks mengindikasikan 
keberagaman yang sangat besar. Indeks Blau dihitung dengan persamaan matematika sebagai 
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berikut: 

 

Dimana Pi2 adalah persentase dewan direksi dan komisaris dalam setiap kategori dan n adalah 
total dari kategori yang digunakan. Peneliti mendefinisikan umur anggota dewan direksi dan 
komisaris muda tidak lebih dari 50 tahun pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan 
penelitian Darmadi, 2011.  Konsisten dengan penelitian sebelumnya, tingkat maksimal 
pendidikan dari setiap anggota dewan direksi dan komisaris diidentifikasikan dalam empat 
kategori: 

1. Tanpa gelar strata 1 
2. Strata 1 
3. Strata 2 
4. Doctoral (Talke et al., 2010 dan Kim dan Lim, 2010). 

Kinerja sebuah perusahaan dapat tercermin dari laba atau keuntungan yang diperoleh 
perusahaan. Kemampuan perusahaan memperoleh laba akan menarik investor menanamkan 
dananya. Hal tersebut diharapkan dapat memperluas usahanya sehingga keuntungan 
kedepannya juga akan semakin besar. Namun jika tingkat profitabilitas rendah, investor akan 
menarik dananya. Perusahaan menggunakan profitabiltas untuk mengevaluasi pengelolaan 
badan usahanya apakah efisien dan efektif. Perbandingan antara laba yang diperoleh dengan 
aktiva atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba adalah sebagai acuan mengukur 
seberapa besar laba yang diraih kemudian baru dapat dikatakan pengelolaannya efisien atau 
belum. Dengan adanya kemampuan memperoleh laba menggunakan sumber daya yang 
dimiliki, maka tujuan-tujuan perusahaan akan dapat tercapai. 

Van Horne dan Wachowicz (2009) dalam Anindito (2015), mengemukakan bahwa 
profitabilitas merupakan rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi. ROA 
digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 
memanfaatkan aset yang dimilikinya. ROA atau ROI merupakan salah satu rasio profitabilitas 
yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari kekayaan atau aset 
yang digunakan. ROA berguna untuk mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan 
laba melalui aktivitas yang tersedia dan daya untuk menghasilkan laba dari modal yang 
diinvestasikan. ROA juga penting untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi manajemen 
perusahaan dalam mengelola seluruh aset perusahaan. 

 
Metode Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Obyek penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan perbankan yang sudah go public dan terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Data yang digunakan, merupakan data 
sekunder yang diperoleh dari Fact book dan Jsx Statistics dalam website Bursa Efek 
Indonesia. 

Resource based theory dan knowledge based theory menyatakan bahwa perusahaan 
yang mampu mengelola sumber daya dan pengetahuannya dengan baik maka perusahaan 
tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif yang dapat menciptakan nilai tambah bagi 
perusahaan sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat 
diukur melalui rasio profitabilitas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Widiatmoko (2015) yang menunjukkan bahwa Intellectual Capital berpengaruh secara 
signifikan dan positif terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2009 – 2014. Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis 
sebagai berikut :   
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H1 : Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas perusahaan  

 
Board diversity menjadi hal yang menarik untuk disimak berkaitan dengan corporate 

governance di Indonesia karena masih adanya anggapan bahwa pria yang lebih pantas 
menduduki jabatan penting dalam perusahaan.  Masih sedikitnya wanita yang ditempatkan di 
posisi puncak mungkin disebabkan oleh adanya pandangan yang berbeda tentang penyebab 
kesuksesan yang diraih pria dan wanita. Kesuksesan pria dianggap karena kemampuan yang 
tinggi (dalam hal talenta atau kecerdasan), sedangkan kesuksesan wanita dianggap lebih 
disebabkan oleh faktor keberuntungan (Deaux dan Ernswiller dalam Crawford 2006). Hal ini 
menyebabkan proporsi wanita dalam jabatan yang penting masih sedikit, karena dianggap 
kemampuan pria lebih tinggi daripada wanita. 

Pada usia 40–45 tahun, seseorang telah menapaki jenjang karir sejauh yang mereka 
mampu dan telah mencapai tempat yang stabil dalam karirnya pada usia 40 tahun. Pada masa 
dewasa akhir, kecepatan seseorang untuk memproses informasi mengalami penurunan, serta 
kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Hal 
ini yang menyebabkan pada saat seseorang memasuki usia dewasa lanjut, mereka 
mempersiapkan masa pensiun. Menurut Brandstadter dan Renner (dalam Santrock 1995) satu 
hal yang diperhatikan sehubungan dengan usia dewasa lanjut adalah meningkatnya 
kebijaksanaan saat seseorang beranjak tua. Dari penjelasan di atas, usia anggota dewan 
berkaitan dengan kebijaksanaan yang dimiliki. Semakin bertambah usia, semakin bijaksana 
seseorang. Jika dilihat dari tahapan dewasa seseorang yang dikaitkan dengan kinerja, maka 
seseorang yang berada pada kelompok usia dewasa madya (tengah) merupakan masa ketika 
orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karirnya, mereka cenderung fokus 
terhadap pekerjaan daripada berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. 
Hal ini memperlihatkan bahwa usia dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam perusahaan 
yang kemudian dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu, para pekerja yang lebih tua 
biasanya memperlihatkan lebih banyak kesetiaan kepada perusahaan daripada pekerja yang 
masih muda (Dessler 1997). 

Dewan direksi dianggap sebagai alat yang penting dalam membuat, mengembangkan 
dan mengelola intellectual capital melalui penataan dan pembentukan strategi dan kebijakkan 
yang relevan (Al-Musalli & Ismail, 2012). Komposisi dewan direksi yang beragam akan 
meningkatkan efektivitas dan kemandirian dewan, meningkatkan pengambilan keputusan 
dewan, meningkatkan kinerja sosial (Hanefah, 2016) dan apabila dewan direksi mengerjakan 
tugasnya secara efektif, nilai perusahaan akan cenderung meningkat maka kekayaan 
pemegang saham pun akan meningkat pula (Swartz, 2006). 

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan berpengaruh terhadap 
pengetahuan yang dimiliki. Bray dan Howard serta Golan sebagaimana dikutip oleh Santrock 
(1995) menyatakan bahwa pendidikan universitas membantu seseorang dalam kemajuan 
karirnya, di mana seseorang berpendidikan tinggi akan memiliki jenjang karir lebih tinggi dan 
lebih cepat. Namun yang perlu diperhatikan yaitu tidak hanya hard skill namun juga soft skill. 
Nurudin (2004) menyebutkan bahwa penelitian dari Harvard University di Amerika Serikat 
mengungkapkan bahwa kesuksesan tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan 
keterampilan teknis (hard skill), tetapi oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain (soft 
skill). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: BoardDiversity dapat memoderasi hubungan intellectual capital terhadap 
profitabilitas. 
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression 
Analysis (MRA). MRA merupakan metode analisis regresi linier dengan variabel 
moderating.Persamaan regresi moderasi dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Y = α+ β1 X1 + β2X1X2 + ε 
Keterangan:  
Y  : Kinerja Perusahaan (ROA) 
α  : Konstanta 
X1  : VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) 
X2  : BoardDiversity 
β1-β4 : Koefisien regresi 
ε  : error 
 

Hasil Dan Pembahasan 

Statistik Deskriptif 
Tabel 1 

Deskripsi Statistik Data Awal 

 

Untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi 
normal atau tidak, perlu dilakukan uji normalitas. Untuk menormalkan distribusi variabel, 
dilakukan transformasi kedalam bentuk akar kuadrat (SQRT).Model yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi moderasi. Agar hasil regresi reliable harus terpenuhi asumsi 
klasik, yaitu tidak terjadi autolorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas.  

 
Hasil Analisis Multikolinieritas 

Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan nilai Tolerance tidak ada variabel independen 
yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0.10 dengan nilai Tolerance masing-masing 
variabel independen bernilai VAIC sebesar 0,252. Sementara itu hasil perhitungan nilai 
Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal serupa yaitu tidak ada nilai VIF dari 
variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

 

Intellectual 
Capital  

Board Diversity 

Profitabilitas 
Perusahaan  
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Tabel 2 
Uji Multikolinieritas 

 

 

Hasil Analisis Autokorelasi 

 Nilai Durbin Watson yang diperoleh berdasarkan output SPSSfor windows versi 23 
menunjukkan angka DW sebesar 1,953 sesuai ketentuan Durbin Watson dan tabel DW yaitu 
jika DW terletak antara dU dan 4-(dU) maka hipotesis nol diterima dan tidak ada 
autokorelasi. Pada penelitian ini N=107 dan K=1 maka di dapat dU sebesar 1,7050  dan 4 – 
(1,7050) = 2,295 sedangkan hasil output SPSSfor windows versi 23 menunjukkan nilai DW 
sebesar 1,953 maka nilai DW terletak antara dU dan 4 – (du) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini. 

Tabel 3 
Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .622a .387 .363 .030377 1.953 
a. Predictors: (Constant), INTERAKSIEDU, INTERAKSIGEND, INTERAKSIAGE, 

SQRTVAIC 
b. Dependent Variable: SQRTROA 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan output SPSSfor windows versi 23 dengan melihat grafik plot, maka dapat 
disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak tejadi heteroskedastisitas karena terlihat titik-
titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, 
yang digambarkan dalam grafik pada gambar 2. 

 

Gambar 2 
              Uji Heteroskedastisitas 
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Uji Normalitas 

Uji normalitas dengan menggunakan grafik plot, maka model regresi dalam penelitian 
ini berdistribusi normal karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 
garis diagonal. 

 

Gambar 3 
Uji Normalitas 

Hasil Pengujian Hipotesis 
Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
kemampuan variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel dependen. Hasil pengujian 
koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 4 

Hasil Pengujian Determinasi 
 
 
 

 

Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted Square. 
Koefisien determinasi Adjusted Square sebesar 0,363 artinya 36,3% variabel profitabilitas 
dipengaruhi oleh variabel intellectual capital (VAIC) sedangkan  63,7% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. 

 
Pembahasan 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi. 
Berdasarkan perhitungan regresi moderasi dengan menggunakan program SPSS 23 maka 
hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut :  

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 0,622a 0,387 0,363 0,030377 
a. Predictors: (Constant), INTERAKSIEDU, INTERAKSIGEND, INTERAKSIAGE, 
SQRTVAIC 
b. Dependent Variable: SQRTROA 
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TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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pendidikan para anggota dewan direksi dan komisaris, hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Musali dan Ismail pada seluruh bank yang ada di Negara GCC. 
 
Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel intellectual 
capital terhadap profitabilitas perusahaan dengan BoardDiversity sebagai moderasi dari 43 
perusahaan sektor perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan dan analisis yang 
telah dilakukan antara lain, sebagai berikut: dari hasil pengujian regresi moderasi diperoleh 
bahwa intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan periode 
2015 sampai dengan 2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan (sig t) sebesar 0,001, 
yaitu lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, maka hipotesis satu (H1) diterima. Perusahaan 
yangmenciptakan value added akan meningkatkan kekayaan dan daya saing perusahaan, 
sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil pengujian interaksi pada regresi moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
moderasi pengaruh variabel intellectual capital terhadap profitabilitas perusahaan periode 
2015 sampai dengan 2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan (sig t) yang lebih besar 
dari nilai signifikansi 0,05, maka hipotesis dua (H2) ditolak.  

Meskipun peneliti telah berusaha membuat perencanaan dan pengembangan penelitian 
yang sedemikian rupa, masih ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih 
perlu dikembangkan pada penelitian selanjutnya antara lain : 
1. Dalam penelitian ini masih terdapat sampel perusahaan yang menderita kerugian 

sehingga masih sulit untuk menentukan Return On Asset yang bernilai positif dan 
konsisten dengan data sampel perusahaan lainnya. 

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu  sektor saja yaitu sektor perbankan. 
Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran bagi 

penelitian selanjutnya sebagai berikut: 
1. Agar mengembangkan penelitian dengan mengumpulkan sampel perusahaan yang lebih 

banyak dan memfokuskan pada perusahaan yang memperoleh laba. 
2. Melakukan penelitian pada sektor yang lain. 
3. Membedakan tingkat pendidikan antara anggota dewan direksi dan komisaris dari dalam 

dan luar negeri. 
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