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Abstract 

From the analysis of current ratio in 2008 (46.8%) in 2009 (36.8%) and in 2010 

(39%), Quick Ratio in 2008 (28.9%), 2009 (18.2%) and the 2010 (23.4%) described 

the company's role in a state of "illikuid" Debt Ratio whereas in 2008 (142.2%), 

2009 (152.5) and in 2010 (167.1%) showed weak ability of the company's assets 

against total debt .The magnitude of the ratio of Gross Profit Margin in 2008 (-

5.4%), in 2009 (-1.9%) and in 2010 (8.4%) and net profit margin in 2008 (-13.9%), 

2009 (-8.5%) and in 2010 (3.7%) it means that the company's ability to generate 

earnings is low. Based on the SWOT analysis of the company's condition is in a 

position with a total score LIQUIDATION internal strategic factors of -0.19 and a 

total score of -0.92 factors external strategy. Complementing the results of the 

SWOT analysis is matrix space to put PT. Indonesian Sanyo Compressor Division in 

Quadrant IV (weak strength, weaknesses and opportunities of small high major 

threat). 
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Abstrak 

Dari hasil analisis Current ratio tahun 2008 (46,8%) tahun 2009 (36,8%) & tahun 

2010 (39%), Quick Ratio tahun 2008 (28,9%), tahun 2009 (18,2%) & tahun 2010 

(23,4%) menggambarkan perusahaan dalan kondisi “Illikuid” sedangkan Debt 

Ratio tahun 2008 (142,2%), tahun 2009 (152,5) & tahun 2010 (167,1%) 

menunjukan lemahnya kemampuan aset perusahaan terhadap total hutangnya. 

Besarnya rasio Gross Profit Margin  tahun 2008 (-5,4%), tahun 2009 (-1,9%) & 

tahun 2010 (8,4%) serta Net profit Margin  tahun 2008 (-13,9%), tahun 2009 (-

8,5%) & tahun 2010 (3,7%) berarti bahwa kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba masih rendah. Berdasarkan Analisis SWOT kondisi perusahaan 

berada pada posisi LIKUIDASI dengan total score faktor strategi internal sebesar -

0,19 dan total score faktor strategi eksternal sebesar -0,92. Melengkapi hasil 

Analisis SWOT, matrix space menempatkan PT. Sanyo Indonesia Divisi Compressor 

pada Kuadran IV (kekuatan lemah, kelemahan tinggi dan peluang kecil ancaman 

besar). 

 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, SWOT 

 

Pendahuluan 

Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai resiko dan peluang 

di masa yang akan datang.  Hasil analisis laporan keuangan suatu perusahaan 

dapat berupa kesimpulan bahwa perusahaan dalam kondisi tidak sehat atau 

sebaliknya perusahaan dalam kondisi tumbuh dengan pesat. Sehingga hal tersebut 

dapat menjadi pijakan bagi kreditur, investor dan pihak yang berkepentingan 
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dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan investasi ataupun kebijakan 

strategis lainnya. 

Analisis yang dihasilkan diharapkan mampu memaksimalkan kelebihan 

atau meminimalisir kekurangan sehingga mampu meningkatkan nilai 

perusahaan.Untuk mendukung hasil analisis rasio keuangan dan analisis 

perbandingan diperlukan pula suatu informasi yang dapat membantu manajemen 

pada pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan berbagai macam 

alternatif.Untuk membantu manajemen dalam menentukan alternatif mana yang 

harus dipilih maka diperlukan suatu informasi akuntansi yang disebut Informasi 

Akuntansi Diferensial, disamping alat analisis yang mampu mengidentifikasi 

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini 

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan 

peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats), sehingga dapat diambil suatu 

kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis perusahaan secara menyeluruh 

tidak hanya terkonsentrasi pada aspek keuangan.  

Landasan Teori 

Menurut Dwi Prastowo D MM Akt. Analisis laporan keuangan adalah 

suatu proses membedah-bedah laporan keuangan ke dalam komponen-

komponennya. Penelaah mendalam terhadap masing-masing komponen dan 

hubungan diantara komponen-komponen tersebut akan menghasilkan pemahaman 

menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri. 

Menurut Ikatan Akutan Indonesia dalam PSAK No.1 (2009:4) dinyatakan 

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.Informasi tersebut bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas pengguna sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

Dengan menggunakan analisa ratio dimungkinkan untuk dapat 

menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi serta derajat 

keuntungan suatu perusahaan (profitabilitas). 

Analisa perbandingan merupakan metode analisa terhadap laporan 

keuangan dengan cara memperbandingkan untuk dua periode atau lebih, atau 

memperbandingkan laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. 

Tetapi pada umumnya dilakukan untuk beberapa periode dari suatu perusahaan 

sehingga dapat diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi dalam 

perusahaan tersebut. 

Thomas L. Wheelen & J. David Hunger (2006:238) mendefinisikan 

SWOT dengan SWOT is acronym used the describe the particular Strenght, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats that the are strategic faktors for a specific 

company. 

Secara umum analisis SWOT oleh penulis dideskripsikan sebagai sebuah 

bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif.Analisis ini 
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menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian 

dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Dibagi menjadi: 

1. Strength (S), adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari 

organisasi atau program pada saat ini. 

2. Weakness (W), adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari 

organisasi atau program pada saat ini. 

3. Opportunity (O), adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar 

organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa 

depan. 

4. Threat (T), adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi 

organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi 

organisasi dimasa depan. 

 

Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas). 

a. Analisis Rasio Likuiditas 

Current Ratio 

Aktiva Lancar 

-----------------------x 100% 

Kewajiban Lancar 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar aktiva lancar 

perusahaan digunakan untuk melunasi kewajiban lancar yang akan jatuh tempo. 

 

Quick Ratio: 

(Aktiva Lancar-Persediaan) 

------------------------------------ x 100% 

Kewajiban Lancar 

Pos persediaan tidak dihitung dalam rasio ini karena persediaan merupakan 

pos yang paling tidak likuid dalam aktiva lancar. Hal ini disebabkan oleh 

panjangnya tahap yang dilalui untuk menjadi kas. 

 

b. Analisis Rasio Solvabilitas 

Debt Ratio: 

Total Hutang 

------------------------- x 100%  

Total Asset 

Semakin besar rasio ini berarti semakin besar pembelian asset yang 

menggunakan hutang yang menunjukkan semakin tingginya resiko kreditur. 

Ratio for fixed assets to long term liabilities: 
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Aktiva Tetap (Bersih) 

------------------------------------x 100% 

Kewajiban Jangka Panjang 

Rasio ini menunjukkan sampai berapa jauh aktiva tetap perusahaan didanai 

oleh pinjaman.Rasio ini juga merupakan petunjuk bagi besaran jaminan aktiva 

tetap terhadap kewajiban jangka panjang. 

 

c. Analisis Rasio Rentabilitas 

Gross Profit Margin: 

Laba Kotor 

-------------------------- x 100% 

Penjualan 

Ratio ini menunjukkan berapa besar keuntungan kotor yang diperoleh dari 

penjualan produk.Untuk kondisi normal, laba kotor seharusnya positif karena 

perusahaan menjual di atas harga pokoknya. 

Nett Profit Margin: 

Laba Bersih 

----------------------------- x 100% 

Penjualan Bersih 

Rasio ini menunjukkan berapa besar keuntungan bersih yang diperoleh 

perusahaan.Jika profit margin yang diperoleh lebih rendah dari rata rata 

industrinya, hal itu bisa disebabkan oleh harga jual yang lebih rendah atau harga 

pokoknya lebih tinggi dibandingkan perusahaan pesaing. 

2. Analisis Perbandingan, dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk 

dua periode atau lebih (Neraca dan Laba/Rugi). 

a. Analisis Perbandingan Neraca 

Neraca yang diperbandingkan (comparative balance sheet) menunjukan 

aktiva, hutang serta modal perusahaan pada dua tanggal atau lebih untuk 

satu perusahaan. 

b. Analisa Perbandingan Laba (Rugi) 

Laporan laba (rugi) yang diperbandingkan menunjukan penghasilan, 

biaya, laba, atau rugi netto dari hasil operasi perusahaan dalam dua 

periode atau lebih untuk satu perusahaan. 

3. Analisis SWOT (Matrik Faktor Eksternal (EFAS) dan Matrik Faktor Internal 

(IFAS). 
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Matrik Grand Strategy 

 BERBAGAI PELUANG  

     

3. Mendukung 

Strategi Turn 

Arround 

   1. Mendukung 

Strategi 

Agresif 

   

   

     

KELEMAHAN 

INTERNAL 

    KEKUATAN 

INTERNAL    

     

4. Mendukung 

Strategi 

Defensif 

   2. Mendukung 

Strategi 

Diversifikasi 

   

   

     

 BERBAGAI ANCAMAN  

Sumber: Rangkuti, 1998:19 

 

Kuadran I: 

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan.Perusahaan memiliki 

peluang sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus 

diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang 

agresif (Growth oriented strategy). 

Kuadran II: 

Meskipun menghadapi ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan 

dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi 

(produk/pasar) 

Kuadran III: 

Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain 

pihak, perusahaan menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kondisi 

bisnis pada kuadran 3 ini mirip Questin Mark pada BCG matrik. Fokus strategi 

perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran IV: 

Ini merupakan situasi yang tidak menguntungkan, perusahaan menghadapi 

berbagai ancaman dan kelemahan internal. 
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Hasil Dan Pembahasan 

1. Analisis Rasio 

PT. Sanyo Indonesia (Compressor Division) 

Rekapitulasi Analisis Ratio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas 

Periode 2008-2010 

2010 2009 2008

Rasio Likuiditas

     Current Ratio 38.99% 36.81% 46.84%

     Quick Ratio 23.39% 18.15% 28.89%

Rasio Solvabilitas

     Debt Ratio 167.09% 152.46% 142.21%

     Ratio for Fix Asset to Long Term Liaabilities 3472.16% 6498.36% 8225.96%

Rasio Rentabilitas

     Gross Profit Margin 8.41% -1.90% -5.42%

     Nett Profit Margin 3.65% -8.45% -13.87%

Jenis-Jenis Rasio
Tahun

 
Sumber:PT. Sanyo Indonesia analisis rasio 

a. Rasio likuiditas: tingkat rasio menandakan kurangnya tingkat keamanan 

(Margin of safety) kredit jangka pendek atau lemahnya kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang lancar.  

b. Rasio Solvabilitas: Dengan mengesampingkan ratio for fix asset to Long 

Term Liabilities menggambarkan bahwa perusahaan juga mengalami 

kesulitan dalam membayar seluruh hutang-hutangnya. 

c. Rasio Rentabilitas: kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

masih sangat rendah. 

2. Analisis Perbandingan 

a. Neraca 
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PT. Sanyo Indonesia (Compressor Division) 

Rekapitulasi Analisis Perbandingan Neraca 

Periode 2008-2010 

USD : /1000

NAIK/TURUN

2008 2009 2010 US$ % US$ %

AKTIVA LANCAR 382,558 299,700 308,153 (82,858) (21.66) 8,453 2.82 

    - AKTIVA CEPAT 235,937 147,780 184,816 (88,158) (37.36) 37,037 25.06 

    - PERSEDIAAN 146,620 151,920 123,336 5,300 3.61 (28,584) (18.81)

ASET TETAP 579,285 539,530 481,269 (39,755) (6.86) (58,261) (10.80)

    - TANGIBLE ASSET 539,851 500,673 441,383 (39,178) (7.26) (59,289) (11.84)

    - INTANGIBLE ASSET & 39,434 38,858 39,886 (577) (1.46) 1,028 2.65 

TOTAL AKTIVA 961,843 839,230 789,422 (122,613) (12.75) (49,809) (5.94)

    - HUTANG LANCAR 816,756 814,270 790,270 (2,487) (0.30) (23,999) (2.95)

    - HUTANG JANGKA PANJANG 7,042 8,303 13,861 1,260 17.90 5,558 66.95 

    - MODAL 138,044 16,658 (14,709) (121,386) (87.93) (31,367) (188.30)

TOTAL PASIVA 961,843 839,230 789,422 (122,613) (12.75) (49,809) (5.94)

2009-2010ITEM
TAHUN

2008-2009

 

Sumber:PT. Sanyo Indonesia Neraca 2008-2010 

Dari analisa perbandingan neraca dari tahun 2008-2010 dapat disimpulkan 

bahwa kinerja keuangan PT. Sanyo Indonesia sangat rendah menunjukan adanya 

penurunan harta setiap tahunnya serta menggambarkan bahwa seluruh kegiatan 

usahanya didanai oleh hutang sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi perusahaan 

tidak sehat. 
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b. Laba (Rugi) 

 

PT. Sanyo Indonesia (Compressor Division) 

Rekapitulasi Analisis Perbandingan Laba (Rugi) 

Periode 2008-2010 
USD : /1000

2008 2009 2010 US$ % US$ %

PENJUALAN BERSIH 61,639.11 50,107.04 54,200.51 (11,532.07) (18.71) 4,093.47 8.17

     HARGA POKOK PENJUALAN 64,982.34 51,060.40 49,640.82 (13,921.94) (21.42) (1,419.58) (2.78)

LABA (RUGI)  KOTOR (3,343.22) (953.36) 4,559.69 2,389.87 5,513.05

     BIAYA OPERASI 5,208.95 3,279.50 2,579.84 (1,929.45) (37.04) (699.66) (21.33)

LABA (RUGI) OPERASI (8,552.17) (4,232.86) 1,979.85 4,319.32 6,212.71

PENDAPATAN DILUAR USAHA 1,060.73 744.47 489.29 (316.26) (29.82) (255.18) (34.28)

     BIAYA DILUAR USAHA 4,079.43 1,631.89 2,518.28 (2,447.55) (60.00) 886.40 54.32

LABA (RUGI) BERSIH (11,570.88) (5,120.27) (49.14) 6,450.61 5,071.13

ITEMS
TAHUN

2008-2009

NAIK/TURUN

2009-2010

 
Sumber: Laporan Laba (Rugi) PT. Sanyo Indonesia 2008-2010 

 

Dari analisa perbandingan laba (rugi) tahun 2008-2010 tampak bahwa 

perusahaan tetap mengalami kerugian meski tingkat kerugian mengalami 

penurunan. 

 

c. Analisis Informasi Akuntansi Diferensial 

Informasi akuntansi diferensial: 

Cara menentukan alternatif yang akan dipilih dalam pengambilan 

keputusan diberhentikan atau dilanjutkannya suatu kegiatan usaha: 

Biaya diferensial   : XX 

 (Biaya terhindarkan) 

 Pendapatan diferensial    

 (Forgone Revenues)  : XX 

      AA  

Sumber: Mulyadi, 2001:146 

Keputusan : jika AA positif, penghentian produksi sebaiknyadipilih 

    Jika AA negatif, penghentian produksi sebaiknya tidak dipilih 
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PT. Sanyo Indonesia (Compressor Division) 

Rata-Rata Pendapatan dan Biaya 

Periode 2008-2010 

USD : /1000

2008 2009 2010 AVERAGE

PENJUALAN BERSIH 61,639.11 50,107.04 54,200.51 55,315.56

HARGA POKOK PENJUALAN 64,982.34 51,060.40 49,640.82 55,227.85

BIAYA OPERASI 5,208.95 3,279.50 2,579.84 3,689.43

TOTAL BIAYA 70,191.29 54,339.90 52,220.66 58,917.28

KETERANGAN

US$/1000

 
Sumber: PT. Sanyo Indonesia 

Dari laporan laba rugi PT. Sanyo Indonesia dari tahun 2008 – 2010 

diperoleh rata biaya diferensial dan pendapatan diferensial sbb: 

Biaya diferensial   : US$  58.917.280 

 (Biaya terhindarkan) 

  

 Pendapatan diferensial  : US$  55.315.560  

 (Forgone Revenues)    

      US$    3.601.730  

 

Oleh karena dari perhitungan informasi akuntansi diferensial diatas tampak 

bahwa pengurangan antara biaya diferensial yang merupakan biaya yang 

terhindarkan dengan pendapatan diferensial yaitu pendapatan yang akan hilang 

memiliki nilai positif atau biaya yang terhindarkan lebih besar dari pada 

pendapatan yang akan hilang maka dapat diartikan bahwa alternatif penutupan 

sebaiknya dipilih. 

 

3. Analisis SWOT 

Untuk melakukan analisis SWOT hal pertama yang harus dilakukan 

adalahmenentukan faktor-faktorstrength(kekuatan),weakness(kelemahan) sebagai 

faktor strategis internal serta opportunities(peluang), threats(ancaman) sebagai 

faktor strategis eksternal. 
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PT. Sanyo Indonesia (Compressor Division) 

Faktor Strategis Internal 

BOBOT RATING SCORE KOMENTAR

KEKUATAN

1 Kapasitas Produksi 0.10 2 0.20 Belum Maksimal

2 Legalisasi dan serifikasi produk 0.10 2 0.20 Lengkap untuk lelang

3
Konsisten penerapan Sistem Mutu & 

Manajemen
0.10 3 0.30

Pertahankan isp 9001 

dan 14001

4
Brand Image (Penerimaan Merk 

dipasaran)
0.13 4 0.52 Market Leader

5 Kualitas dan kecepatan pelayanan 0.07 2 0.14 Pertahankan

0.50 1.36

KELEMAHAN

1 Stabilitas harga jual 0.15 -4 -0.60 Kepastian Pasar

2 Promosi & Marketing 0.10 -3 -0.30 Perluas Market

3
Posisi Keuangan (Dukungan kondisi 

keuangan kurang baik)
0.10 -3 -0.30 Tingginya hutang lancar

4 Standard SDM 0.10 -2 -0.20 Pelatihan & Training

5 Sistem internal kontrol 0.05 -3 -0.15 Evaluasi A/R

0.50 -1.55

1.00 -0.19

SUBTOTAL

TOTAL

FAKTOR STRATEGIS

SUBTOTAL

 
Sumber: PT. Sanyo Indonesia Company Profile 
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PT. Sanyo Indonesia (Compressor Division) 

Faktor Strategis Eksternal 

BOBOT RATING SCORE KOMENTAR

PELUANG

1 Pembangunan ekonomi ASIA 0.10 2 0.20 Perluas pasar

2 Pengakuan brand image 0.10 4 0.40 Pertahankan

3 Regulasi pemerintah kawasan berikat 0.09 2 0.18 Permudah ekspor

4 Pangsa Pasar Dunia 0.07 3 0.21 Pertahankan

5 Pertumbuhan penduduk dunia 0.06 1 0.06 Tingkatkan kebutuhan

0.42 1.05

ANCAMAN

1

Serangan maker cina akibat 

pelaksanaan FTA (globalisasi 

kompetitor)

0.20 -4 -0.80 Hati-hati

2 Stabilitas material 0.13 -4 -0.52 Semakin meningkat

3 Inflasi & Resesi Ekonomi 0.10 -2 -0.20 Nilai tukar berpengaruh

4
Strategi bisnis Black Campaign 

pesaing
0.09 -3 -0.27 Hati-hati

5 Munculnya teknologi baru 0.06 -3 -0.18 Hati-hati

0.58 -1.97

1.00 -0.92

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

FAKTOR STRATEGIS

 
Sumber: PT. Sanyo Indonesia Company Profile 

 Dari dua tabel diatas dapat dilihat bahwa PT. Sanyo Indonesia lebih 

mampu mengendalikan faktor-faktor internalnya dibandingakan dengan faktor-

faktor eksternal meskipun kedua faktor strategis tersebut berada pada kondisi 

yang tidak menguntungkan dalam kelangsungan usaha perusahaan. 

 Berbagai usaha telah dilakukan untuk memperbaiki berbagai faktor 

strategis internal, akan tetapi besarnya kendala yang dihadapi seperti kinerja 

keuangan, potensi penjualan, peningkatan kualitas dll ternyata dinilai oleh Top 

Manajemen tidak dapat mendongkrak kinerja kearah yang lebih baik sehingga 

kelemahan dan ancaman tidak dapat diminimalisir.  Maka dari itu PT. Sanyo 

Indonesia harus dapat mempertimbangkan kebijakan-kebijakan strategis yang 

dapat menyelamatkan Perusahaan dari ancaman kondisi buruk dimasa yang akan 

datang.  
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Tingginya biaya bahan baku, meningkatnya biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik, terbatasnya potensi peningkatan kualitas produk dan berbagai 

kelemahan dan ancaman yang lain telah membuat PT. Sanyo Indonesia sulit untuk 

menjaga stabilitas harga jual dipasar dunia, sedangkan munculnya pesaing-

pesaing baru yang mampu menyodorkan harga lebih rendah ternyata dengan 

mudah menggeser posisi PT. Sanyo Indonesia di pasar internasional. 

Selanjutnya untuk mencoba melihat posisi dan penerapan strategi yang 

tepat, penulis mencoba mengambarkan dalam tabel matrik internal-eksternal (IE 

matrik) 

 

PT. Sanyo Indonesia (Compressor Division) 

Matrik  Internal-Eksternal 

                  TOTAL SKOR FAKTOR STRATEGI INTERNAL   

                  KUAT RATA-RATA LEMAH   

                  4,0       3,0       2,0       1,0   

                                                  

        
TINGGI 

      I         II         III       

          Pertumbuhan Pertumbuhan Penciutan   

                
3,0 

                                

                                                

  TOTAL 

SKOR 

FAKTOR 

STRATEGI 

EKSTERNAL 

                                          

  
MENENGAH 

      IV         V         VI       

    Stabilitas Pertumbuhan Penciutan   

                      Stabilitas             

                
2,0 

                                

                                                

        
RENDAH 

      VII         VIII         IX       

          Pertumbuhan Pertumbuhan Likuidasi   

                1,0                                 

 

Dari matrik Internal Eksternal, Posisi PT. Sanyo Indonesia berada pada 

kuadran IX yang menggambarkan bahwa strategi yang harus diterapkan PT. 

Sanyo Indonesia adalah strategi penciutan. Artinya untuk menghindari besarnya 

resiko dimasa yang akan datang, perusahaan harus melakukan likuidasi yaitu 

penutupan/pemberhentian sebagian kegiatan usahanya.  

Berikutnya penulis mencoba membandingkan dengan metode matrik 

space analisis: 
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PT. Sanyo Indonesia (Compressor Division) 

Matrik Space Analisis 

Rating Rating

      Likuiditas 1       Inflasi -2

      Solvabilitas 1 -4

      Rentabilitas 1 -3

      NPM 1 -4

4 -13

-3 2

-3 2

-2 2

      Orientasi Proses R&D -3 4

-11 10

KU  =   4/4  = 1 SL  =  -13/4  = -3,25

KK  = -11/5 = -2,75 KI  =     10/4  = 2,25

      Brand Image

      Stabilitas Harga Material

Keuntungan Kompetitif (KK) Kekuatan Industri (KI)

      Pangsa Pasar Luas       Legalisasi & sertifikasi

      Pemenuhan Permodalan       Kapasitas Produksi

      Standarisasi SDM       Kualitas service

Kekuatan Keuangan (KU) Stabilitas Lingkungan Bisnis (SL)

      Masuknya Pesaing

      Munculnya Teknologi baru

Posisi Faktor Strategi Internal Posisi Faktor Strategi Eksternal

 
Sumber:PT. Sanyo Indonesia 

 

PT Sanyo Indonesia (Compressor Division) 

Matrik Grand Strategy 

  Y  = > KU + SL  = 1 +  (-3,25)    =  ( -2,25)   

  X  = > KK + KI  = (-2,75) +  2,25  = ( - 0,5)   

    KU     

           

   KONSERVATIF  AGRESIF    

 KK 
            

 KI 
         

    DEFENSIF  COMPETITIF   

             

      SL     

                

Berdasarkan  matrik space analisis digambarkan bahwa PT. Sanyo 

Indonesia berada pada kuadran IV analisis SWOT yang berarti bahwa perusahaan 
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menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, Manajemen perlu 

mengambil kebijakan strategis yang dapat menyelamatkan perusahaan dari 

kerugian yang lebih besar dimasa yang akan datang. 

Dari beberapa analisis SWOT yang dilakukan nampak bahwa semua 

analisis mengarah pada satu kesimpulan bagi PT. Sanyo Indonesia yaitu 

mengambil kebijakan strategis dengan melakukan penciutan usaha. 

 

Kesimpulan 

 Pada bagian ini penulis mencoba memberikan kesimpulan berdasarkan 

hasil pembahasan sebagai berikut: 

1) Kondisi Kinerja Keuangan PT. Sanyo Indonesia Divisi Compressor adalah 

a Berdasarkan uji analisa rasio likuiditas, diperoleh data-data sebagai 

berikut:  

a) Current ratio tahun 2008 (46,8%) tahun 2009 (36,8%) & tahun 2010 

(39%) 

b) Quick Ratio tahun 2008 (28,9%), tahun 2009 (18,2%) & tahun 2010 

(23,4%) 

Menunjukan kemampuan jangka pendek perusahaan dalam kondisi 

“Illikuid” 

b Dari hasil pembahasan rasio solvabilitas diperoleh data-data sebagai 

berikut:  

a) Debt Ratio tahun 2008 (142,2%), tahun 2009 (152,5) & tahun 2010 

(167,1%)  

Menggambarkan kemampuan aset perusahaan terhadap total 

hutangnya semakin lemah karena terjadi peningkatan jumlah hutang. 

b) Ratio for fixed asset to long term liabilities tahun 2008 (8.226%), 

tahun 2009 (6.498,4%) & tahun 2010 (3.472,2%) .  

Hasil ini tidak dapat digunakan sebagai acuan penilaian karena sebagian 

hutang jangka panjangnya menjadi hutang jangka pendek. 

c Dari uji analisa rasio profitabilitas menunjukan bahwa,  

a) GPMtahun 2008 (-5,4%), tahun 2009 (-1,9%) dan tahun 2010 (8,4%). 

b) NPM  tahun 2008 (-13,9%), tahun 2009 (-8,5%) & tahun 2010 (3,7%)  

Berarti bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba masih 

rendah 

d Melihat hasil analisa perbandingan neraca bahwa: 

a) Total aktiva tahun 2008 (US$ 961.843.000), tahun 2009 (US$ 

839.230.000) & tahun 2010 (789.422.000) 

b) Total hutang tahun 2008 (US$ 823.798.000), tahun 2009 (US$ 

822.573.000)& tahun 2010 (US$ 804.131.000) 

c) Modal tahun 2008 (US$ 138.044.000), tahun 2009 (US$ 16.658.000) 

& tahun 2010 (-14.709.000) 

Harta perusahaan setiap tahun mengalami penurunan disebakan besarnya 

beban biaya melebihi pendapatan yang seharusnya diterima. 
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e Dari hasil analisa perbandingan laba (rugi), kerugian perusahaan tahun 

2008  (US$ 11.570.876), tahun 2009 (US$ 5.120.269) & tahun 2010 

(49.136) berarti bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

sangat rendah. 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah: 

a. Dari informasi akuntansi diferensial diperoleh hasil bahwa beban biaya 

yang terhindarkan memiliki nilai US$ 3.601.730 lebih besar dari 

pendapatan yang akan hilang. Hal ini dapat menjadi referensi bagi Top 

Manajemen dalam menentukan keputusan bahwa alternatif penutupan 

Divisi Compressor sebaiknya dipilih untuk menghindari kerugian yang 

lebih besar dimasa yang akan datang 

 b. Dengan melihat total score faktor strategi internal sebesar -0,19. 

Sedangkan total score faktor strategi eksternal sebesar -0,92. Maka penulis 

mengambil suatu kesimpulan bahwa perusahaan berada pada kuadran IX 

matrix internal eksternal analisis SWOT yang berarti LIKUIDASI. Dengan 

demikian yang menjadi faktor-faktor dasar pengambilan keputusan 

perusahaan diberhentikan usahanya adalah: 

a) Biaya diferensial yang semakin besar 

b) Pendapatan diferensial yang semakin kecil 

c) Kekuatan hasil analisi SWOT yang menunjukan posisi LIKUIDASI 

yaitu kekuatan lemah, kelemahan tinggi dan peluang kecil ancaman 

besar. 
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Abstract 

The purpose of this research is to analyze payroll procedures and to determine the 

application of the system of internal control in employee payroll PT.Pelita Harapan 

Abadi. This is a field research, as this study only collected data, looking for the 

facts, and then analyzes the data and corresponding with theories. Data collection 

methods used is interviews documentation and literature. Data analysis in this 

research is descriptive qualitative analysis of the description information which 

describes the intangible object of research to reach a conclusion and the depiction 

of the results according to existing theories. To determine the implementation of the 

internal control system implementation and evaluation of employee payroll 

procedures performed by direct interviews with sources in the division concerned. 

The results of this research indicate that this organization has done a separation of 

functions and responsibilities are different for each section pertaining to payroll 

procedure. This suggests that there is a separation of functions and responsibilities 

both in the organizational structure, the system of authorization and recording 

procedures, also showed that every part of PT Pelita Harapan Abadi has done a 

good job. 

 

Key words:  Payroll Control Systems 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur penggajian karyawan dan 

untuk mengetahui penerapan dari sistem pengendalian intern penggajian karyawan 

di PT.Pelita Harapan Abadi.Penelitian ini berupa penelitian studi lapangan, karena 

penelitian ini hanya mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menganalisis 

data tersebut dan menginterprestasikannya sesuai dengan teori – teori. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan studi 

pustaka. Teknik analisa data bersifat deskriptif kualitatif yaitu analisa yang 

berwujud keterangan uraian yang menggambarkan obyek penelitian untuk 

memperoleh kesimpulan dan penggambaran hasil sesuai dengan teori–teori yang 

ada. Untuk mengetahui implementasi dari penerapan sistem pengendalian intern 

dan evaluasi prosedur penggajian karyawan dilakukan dengan wawancara 

langsung dengan sumber yang bersangkutan dalam divisi tersebut. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi ini telah melakukan pemisahan fungsi 

dan tanggung jawab yang berbeda untuk tiap bagian yang berkaitan dengan 

prosedur penggajian. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pemisahan fungsi dan 

tanggung jawab yang baik dalam struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, juga menunjukkan bahwa setiap bagian dari PT.Pelita Harapan Abadi 

telah melakukan tugasnya dengan baik.  

 

Kata Kunci: Sistim Pengendalian Penggajian 
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Pendahuluan  

 

Masalah gaji merupakan masalah manajemen kepegawaian yang paling 

kompleks dan merupakan salah satu aspek yang paling berarti baik bagi karyawan 

maupun perusahaan. Gaji adalah bentuk kompensasi atas prestasi karyawan yang 

bersifat finansial yang menimbulkan kepuasan kerja. Menurut T. Hani Handoko 

(2003:218), kompensasi merupakan pemberian pembayaran kepada karyawan 

sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator 

pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Karyawan akan merasa puas 

apabila besarnya gaji yang mereka terima sesuai dengan keahlian dan jabatannya.  

Pada umumnya departemen kepegawaian (personalia) 

mengadministrasikan gaji untuk semua karyawan, sehingga perusahaan 

seharusnya mempunyai suatu sistem penggajian yang baik. Pengembangan sistem 

penggajian merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam pengelolaan sumber 

daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Penggajian karyawan seharusnya 

dikelola secara profesional untuk menghindari terjadinya manipulasi gaji oleh 

pihak-pihak tertentu. Pengelolaan gaji yang tidak sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan akan mengakibatkan kekecewaan pada karyawan. Fakta yang kita 

temui dan sering kita lihat adalah demonstrasi karyawan yang menuntut kenaikan 

gaji serta perbaikan kesejahteraan karyawan. 

PT. Pelita Harapan Abadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang industri pakaian jadi. Perkembangan PT. Pelita Harapan Abadi yang cukup 

pesat seharusnya memiliki sistem pengendalian intern yang baik dalam sistem 

penggajian, agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Keharusan perusahaan untuk 

menerapkan sistem pengendalian intern untuk mencegah terjadinya 

penyelewengan dan tindak kecurangan yang merugikan, serta penerapan sistem 

pengendalian intern secara baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk melakukan pengecekan 

terhadap sistem akuntansi penggajian. 

 

Landasan Teori 

a) Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Commite of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) 

yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2004:700) telah mengeluarkan definisi 

tentang pengendalian intern sebagai berikut: 

Internal control is a process, affected by entity’s board of 

directors, management and other personnel, designed to provide 

reasonable assurance regarding the achievement of objectives 

in the following categories: 

 Effectivebess and efficiency of operations. 

 Reliability of financial reporting. 
Compliance with applicable laws and regulation. 

Sedangkan Mulyadi (2008:163), menyebutkan bahwa: 

sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode 

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 
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kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijaksanaan 

manajemen.  

Pengertian pengendalian intern menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) 

mendefinisikan pengendalian intern sebagai : suatu proses yang dijalankan oleh 

dewan komisaris, managemen dan personil lain entitas yang didesain untuk 

memberikan keyakinan  memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 

sebagai berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi 

operasi dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Sukrisno 

Agoes, 2004:75). 

b) Sistem Akuntansi Penggajian 

- Pengertian Sistem dan Prosedur 

 Definisi sistem dan prosedur menurut W. Gerald Cole seperti yang dikutip 

oleh Zaki Baridwan (2003:3) yaitu sistem adalah suatu kerangka dari prosedur–

prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang 

menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 

perusahaan. Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih disusun untuk menjamin 

adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang 

sering terjadi. 

- Prosedur Penggajian 

a.Fungsi Yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Penggajian 

1) Fungsi Kepegawaian 

Bertanggungjawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon 

karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat 

keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi 

karyawan dan pemberhentian karyawan. 

2) Fungsi Pencatat Waktu 

Bertanggungjawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi 

semua karyawan perusahaan. 

3) Fungsi Pembuat Daftar Gaji 

Bertanggungjawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan 

bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap 

karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. 

4) Fungsi Akuntansi 

Bertanggungjawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam 

hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan (misalnya utang gaji dan 

upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun). 

5) Fungsi Keuangan 

Bertanggungjawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan 

menguangkan cek ke bank. Uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 

amplop gaji setiap karyawan, selanjutnya dibagikan kepada karyawan 

yang berhak. 

Jaringan Prosedur Sistem Akuntansi Penggajian 

1) Prosedur pencatatan waktu hadir 
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Uraian kegiatan yang dilakukan oleh bagian pencatat waktu adalah sebagai 

berikut: 

- Bagian pencatat waktu mengawasi setiap karyawan yang 

memasukkan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu 

pada waktu masuk dan pulang 

- Membuat daftar hadir karyawan berdasarkan kartu jam hadir 

- Menyerahkan daftar hadir karyawan dan kartu hadir karyawan 

ke bagian gaji dan upah. 

2) Prosedur pembuatan daftar gaji 

Uraian kegiatan yang dilakukan oleh bagian gaji dan upah adalah sebagai 

berikut: 

- Bagian gaji dan upah menerima daftar hadir dan kartu jam 

hadir kemudian diarsipkan berdasarkan tanggal 

- Membuat daftar gaji rangkap 2 berdasarkan dokumen daftar 

gaji dan kartu jam hadir 

- Membuat rekap daftar gaji rangkap 2 dan surat pernyataan gaji 

- Mencatat penghasilan karyawan pada kartu penghasilan 

karyawan berdasarkan daftar gaji rangkap 2, rekap daftar gaji 

rangkap 2 dan surat pernyataan gaji 

- Menyerahkan daftar gaji rangkap 2, rekap gaji rangkap 2, surat 

pernyataan gaji dan kartu penghasilan karyawan ke bagian 

utang 

- Bagian gaji dan upah menerima bukti kas keluar (BKK) 

lembar ke-3, daftar gaji (DG) lembar ke-2 dan kartu 

penghasilan karyawan dari bagian kasa 

- Mengarsipkan BKK lembar ke-3 dan DG lembar ke-2 

berdasarkan tanggal serta kartu penghasilan karyawan 

berdasarkan abjad 

3) Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

Prosedur ini dilakukan oleh bagian utang dengan uraian kegiatan sebagai 

berikut: 

- Bagian utang menerima daftar gaji rangkap 2, rekap daftar gaji 

rangkap 2, SPG dan KPK dari bagian gaji dan upah 

- Membuat bukti kas keluar rangkap 3 

- Mencatat kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar 

(BKK) lembar ke-1 

- Menyerahkan bukti kas keluar (BKK) lembar ke-2 dan rekap 

daftar gaji (RDG) lembar ke-1 ke bagian jurnal 

- Menyerahkan BKK lembar ke-2 dan rekap daftar gaji lembar 

ke-1 ke bagian jurnal 

- Bagian utang menerima BKK lembar ke-1, DG lembar ke-1 

dan RDG lembar ke-2 dari bagian kasa. Mencatat nomor cek 

pada register bukti kas keluar 

- Menyerahkan bukti kas keluar lembar ke-1, daftar gaji lembar 

ke-1 dan rekap daftargaji lembar ke-2 ke bagian jurnal  

 



Accounting & Finance, Juni 2013 Vol 6. No. 1 
ISSN: 2302-8599  

20 
 

4) Prosedur pembayaran gaji 

Prosedur ini dilakukan oleh bagian kasa dengan uraian kegiatan sebagai 

berikut: 

- Bagian kasa menerima bukti kas keluar lembar ke-1 dan ke-3, 

daftar gaji rangkap 2, rekap daftar gaji lembar ke-2, surat 

pernyataan gaji dan kartu penghasilan karyawan dari bagian 

utang 

- Mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas kepada kepala 

bagian keuangan 

- Menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop 

gaji 

- Membayarkan gaji kepada karyawan dan meminta tanda 

tangan atas kartu penghasilan karyawan 

- Membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen 

pendukungnya 

- Menyerahkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-1, daftar 

gaji lembar ke-1 dan rekap daftar gaji lembar ke-2 ke bagian 

utang 

- Menyerahkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-3, daftar 

gaji lembar ke-2  dan kartu penghasilan karyawan ke bagian 

gaji dan upah 

- Surat pernyataan gaji dimasukkan ke dalam amplop gaji 

bersama dengan pemasukan uang gaji 

5) Prosedur distribusi biaya gaji 

Prosedur ini dilakukan oleh bagian jurnal dan bagian kartu biaya dengan 

uraian kegiatan sebagai berikut: 

- Bagian jurnal menerima dokumen bukti kas keluar lembar ke-2 

dan rekap daftar gaji lembar ke-1 dari bagian utang 

- Bagian jurnal membuat bukti memorial 

- Bagian jurnal membuat jurnal umum berdasarkan dokumen 

bukti memorial, rekap daftar gaji lembar ke-1 dan bukti kas 

keluar lembar ke-2. 

- Bagian kartu biaya menerima dokumen bukti memorial, rekap 

daftar gaji lembar ke-1, dan bukti kas keluar lembar ke-2 dari 

bagian jurnal 

- Bagian kartu biaya mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke 

dalam kartu biaya berdasarkan dokumen bukti memorial yang 

dilampiri rekap daftar gaji lembar ke-1 

- Bagian kartu biaya mengarsipkan dokumen dari bagian jurnal 

berdasarkan nomor urut 

- Bagian jurnal menerima bukti kas keluar lembar ke-1, daftar 

gaji lembar ke-1 dan rekap daftar gaji lembar ke-2 

- Mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek berdasarkan 

bukti kas keluar lembar ke-1 yang telah dicap lunasoleh bagian 

kasa 
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- Mengarsipkan bukti kas keluar lembar ke-1 dan rekap daftar 

gaji lembar ke-2 menurut nomor urut 

 

Metodologi Penelitian 

a) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Wawancara 

Mengadakan tanya jawab langsung kepada responden atau pihak yang 

terkait dalam perusahaan.  

Teknik dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, catatan, 

prosedur dan pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian karyawan 

pada PT. Pelita Harapan Abadi. 

Teknik Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan membaca buku, mencari literatur dan laporan-

laporan yang berhubungan dengan penelitian. 

b) Teknik Analisa Data 

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif yaitu analisa yang berwujud keterangan uraian yang menggambarkan 

tentang obyek penelitian untuk memperoleh kesimpulan dan penggambaran hasil 

sesuai dengan teor–teori yang ada. 

 

Hasil dan Pembahasan 

a) Prosedur Penggajian Karyawan di PT. Pelita Harapan Abadi 

Berdasarkan pelaksanaan prosedur penggajian karyawan di PT. Pelita 

Harapan Abadi dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembayaran gaji ini 

dikatakan sesuai dengan prosedur dan sistem yang ada, fungsi-fungsi yang 

berkaitan dengan prosedur penggajian telah memisahkantanggungjawab dan tugas 

masing-masing. Prosedur penggajian yang ada di PT. Pelita Harapan Abadi ini 

sederhana, fungsi-fungsi personalia yang ada dihandle langsung oleh manajemen 

perusahaan. Pembayaran gaji karyawan di PT. Pelita Harapan Abadi dilakukan 

dalam bentuk uang cash yang diberikan langsung kepada karyawan. 

1) Prosedur pencatatan presensi 

Prosedur ini dilakukan dengan sistem software yang dipegang olehbagian 

payrolldan presensi manual oleh Adm masing-masing bagian dengan uraian 

kegiatannya sebagai berikut: 

- Bagian pencatatan waktu mengawasi setiap karyawan yangmengisi presensi 

yang dicatat menggunakan sistem softwarepada waktu datang dan pulang yang 

disesuaikan dengan presensi manual dari Adm. 

- Membuat presensi karyawan berdasarkan catatan yang ada dalamsoftware.  

- Menyerahkan daftar presensi karyawan ke bagianadministrasi personalia 

2) Prosedur administrasi personalia 

Prosedur ini dilakukan oleh bagian personalia denganuraian kegiatannya 

sebagai berikut: 

- Bagian administrasi personalia menerima daftarpresensi karyawan  

- Membuat rekap daftar presensi berdasarkan catatan presensikaryawan dari 

masing-masing bagian lalu diarsipkan 
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- Menyerahkan rekap daftar presensi ke bagian penggajian (manajer SDM) 

3) Prosedur penggajian (manajer SDM) 

Prosedur ini dilakukan oleh manajer SDM dengan uraiankegiatannya 

sebagai berikut: 

- Manajer SDM menerima rekap daftar presensi karyawan daribagian administrasi 

personalia 

- Membuat daftar gaji berdasarkan dokumen SK pengangkatankaryawan, masa 

kerja karyawan dan jabatan karyawan 

- Membuat rekap daftar gaji untuk masing-masing bagian 

- Mencatat penghasilan karyawan ke dalam struktur gaji karyawan 

- Bagian accountingmencatat biaya gaji hasil rancangan manajerSDM 

- Manajer membuat bukti kas keluar, tiap bagian 1 lembar 

- Menyerahkan hasil rekap struktur gaji karyawan ke bagian keuangan dan 

akuntansi 

4) Prosedur pembayaran gaji 

Prosedur ini dilakukan oleh bagian keuangan dan akuntansi dengan uraian 

kegiatannya sebagai berikut: 

- Menerima hasil rekap struktur gaji karyawan dari manajer 

- Bagian keuangan mengeluarkan gaji karyawan 

-  Gaji dan Strook gaji diserahkan ke karyawan 

b) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penggajian Karyawan 

PT.Pelita Harapan Abadi 

1) Aspek struktur organisasi 

Sudah ada pembagian tugas dan wewenang dari masing-masingunit 

organisasi sehingga penentuan proses tanggungjawab menjadi jelas. PT. Pelita 

Harapan Abadi mempunyai struktur organisasi yangtidak terlalu rumit karena 

tidak melibatkan banyak bagian di dalamnya.Organisasi yang memisahkan 

tanggungjawab fungsional pada PT. Pelita Harapan Abadi yaitu dengan adanya 

pemisahan fungsi: 

- Fungsi pencatatan presensi dipegang oleh bagian payroll 

- Fungsi administrasi personalia dihandle langsung oleh bagian personalia 

- Fungsi penggajian dipegang oleh manajer SDM 

- Fungsi keuangandipegang oleh bagian keuangan  

2) Aspek sistem otorisasi 

Sistem wewenang dalam suatu organisasi merupakan alat bagimanajemen 

untuk mengadakan pengawasan terhadap kegiatan yangterjadi dan untuk 

menghindari tindak kecurangan yang mungkin bisaterjadi. PT. Pelita Harapan 

Abadi telah menyelenggarakan sistem otorisasi yangcukup baik. 

Presensi sebagai dasar bagi manajemen untuk menentukan besarnya gaji 

karyawan diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu dalamhal ini di bawah 

pengawasan bagian payroll. Dengan diadakannya presensi manual yang diketahui 

oleh chie/Spv. dan Mgr. Prod. serta disetujui oleh Factory Mgr. dan adanya 

otorisasi tersebut dapat menghindarkan manipulasi presensi karyawan. Setiap 

karyawan harus memiliki SK pengangkatan apakah dia training atau kontak. 

Peraturan gaji yang dimuat dalam peraturan kepegawaiansebagai dasar 

perhitungan atas perubahan gaji karyawan diotorisasi oleh manajer SDM. Bukti 
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kas keluar atas pembayaran gaji diotorisasi fungsi akuntansi dengan persetujuan 

manajer SDM. Sistem otorisasi inidikatakan memadai dan sesuai dengan prinsip-

prinsip pengendalian intern yang baik yang dapat memberikan perlindungan 

terhadap kekayaan perusahaan. Hanya saja kekurangan yang ada yaitu daftar gaji 

tidakdiotorisasi oleh fungsi personalia. 

3) Aspek prosedur pencatatan 

Prosedur pencatatan dilakukan oleh bagian-bagian yangberkaitan dengan 

tugas dan tanggungjawab tiap bagian. Bagianpayrollbertanggungjawab melakukan 

pengawasan pencatatan ataspresensi karyawan  yang disesuaikan dengan presensi 

manual dari Adm masing-masing bagian dan mencatat adanya biaya gaji 

karyawan serta pembuatan bukti kas keluar. Bagian administrasi personalia 

menyelenggarakan rekap daftar presensi karyawan yang selanjutnya dilaporkan 

kepada manajer SDM. Bagian keuangan mengeluarkan gaji karyawan. Catatan 

yang digunakan dalampenggajian karyawan adalah daftar presensi karyawan, SK 

pengangkatan karyawan dan struktur gaji karyawan.Setiap perubahan data dalam 

catatan penghasilan karyawandirekonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. 

Secara teknis, pencatatan-pencatatanterkait pembayaran gaji dilakukan 

oleh accounting. Prosedur pencatatan di PT. Pelita Harapan Abadi sudah memadai 

artinya catatan-catatanakuntansi dapat disiapkan dan setiap saat dapat dilaporkan 

kepadapihak yang menggunakan. 

4) Aspek praktik yang sehat 

Praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unitorganisasi 

bertujuan agar pelaksanaan tugasnya sesuai denganprosedur yang telah ditetapkan 

seperti pembuatan daftar gaji harusdiverifikasi kebenaran dan ketelitian 

perhitungannya oleh fungsiakuntansi dan keuangan sebelum dilakukan 

pembayaran. Dengan demikianunsur sistem pengendalian intern ini menjamin 

bukti kas keluar dibuatatas dasar dokumen pendukung yang andal. Kemudian 

catatanpenghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji, hal 

iniberfungsi sebagai tanda telah diterimanya gaji oleh karyawan yangberhak.  

Praktik yang sehat dalam penggajian di PT. Pelita Harapan Abadi 

ditunjukkan dengan fungsi pencatatan waktu dipegang oleh bagianpayroll yang 

disesuaikan dengan presensi dari Adm. masing-masing bagian yangdiketahui oleh 

chie/Spv. dan Mgr. Prod. serta disetujui oleh Factory Mgr. Pembuatan daftar gaji 

diverifikasi perhitungannya oleh fungsiakuntansi sebelum dilakukan pembayaran 

gaji, menciptakan sistem seada mungkin, catatan penghasilan karyawan disimpan 

fungsipenggajian yang dipegang oleh manajer SDM. 

 

Kesimpulan  

 

Setelah melakukan pengolahan data dan analisis yang dilakukan terhadap 

sistem pengendalian intern penggajian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. PT. Pelita Harapan Abadi telah memisahkan tugas dan 

tanggungjawabfungsional pada masing-masing bagian yang berhubungan 

denganpenggajian karyawan. Jaringan prosedur sistem penggajian 

karyawan PT. Pelita Harapan Abadi terdiri dari prosedur pencatatan 

presensi, prosedur administrasi personalia, prosedur penggajian dan 
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prosedurpembayaran gaji. Prosedur sistem penggajian yang ada di PT. 

Pelita Harapan Abadi sederhana. Meski jaringan prosedurnya 

sederhanaprosedur tersebut dikatakan baik karena mudah dipahami dan 

dapatmemperlancar proses penggajian karyawan.   Masih menggunakan 

presensi secara manual oleh Adm masing-masing bagian. 

b. Hasil analisis terhadap jawaban wawancara pengendalian intern 

untukmenilai penerapan sistem pengendalian intern penggajian karyawan 

pada PT. Pelita Harapan Abadi menunjukkan bahwa pengendalian 

internnyabaik dan dikategorikan memadai. Sudah ada pemisahan tugas dan 

tanggungjawab dalam struktur organisasinya, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalammelaksanakan fungsi 

tiap unit organisasi. Masih menggunakan uang tunai (cash) dalam 

pembayaran gaji karyawan. 
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Abstract 
This research aims at the implementation of the application of the system of Just In 

Time inventory internal control of production costs and get accurate accounting 

data on the CV. Cahaya Bintang Mandiri. Methods of data collection through 

observation, interviews and literature study. Methods of analysis of the 

implementation of internal control regarding the principles of internal control, 

internal control elements and compare with theory. The results of this research 

show that the role of internal control of Just in Time inventory affects the company's 

inventory and production costs. Of hypothesis testing conducted by researchers can 

be proved that by using JIT inventory system capable Mandiri CV Cahaya Bintang 

Mandiri mengefisiensi production costs of up to 3 % in 2006 so that the company 

can reduce costs as much as Rp . 32,636,200 - then in 2007 fell by Rp . 33,455,425, - 

and in 2008 it decreased to Rp. 46,905,970 - . This shows that the variable X (JIT 

inventory system) can affect the variable Y (the efficiency of production costs) 

 
Key words:  Inventory Just In Time, production cost 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk pelaksanaan atas penerapan sistem persediaan Just 

In Time pengendalian intern terhadap biaya produksi dan mendapatkan data 

akuntansi yang akurat pada CV. Cahaya Bintang Mandiri. Metode pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan.Metode analisis 

pelaksanaan pengendalian intern mengenai prinsip-prinsip pengendalian intern, 

unsur-unsur pengendalian intern dan membandingkan dengan teori. Hasil 

penelitian/riset menunjukan bahwa peranan pengendalian intern terhadap 

persediaan Just In Time sangat berpengaruh terhadap perusahaan dalam 

persediaan serta biaya produksi. Dari pengujian hipotesis yang dilakukan oleh 

peneliti dapat dibuktikan bahwadengan menggunakan sistem persediaan JIT  CV 

Cahaya Bintang Mandiri mampu mengefisiensi biaya produksi hingga 3% sehingga 

pada tahun 2006 perusahaan dapat menurunkan biaya sebanyak Rp. 32.636.200,-  

kemudian pada tahun 2007 turun sebesar Rp. 33.455.425,- dan pada tahun 2008 

menurun hingga Rp. 46.905.970,- . Hal ini menunjukan bahwa variabel X (sistem 

persediaan JIT) dapat mempengaruhi variabel Y (efisiensi biaya produksi). 

 

Kata kunci: Persediaan Just in Time, Biaya Produksi 

 

Pendahuluan 

 

Untuk menghasilkan laba, perusahaan harus dapat mengeluarkan biaya 

yang serendah-rendahnya. Dalam perusahaan manufaktur, biaya yang dimaksud 

yaitu biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk baik 

berupa barang ataupun jasa merupakan salah satu unsur terpenting dalam 
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pengelolaan perusahaan, sebab biaya sangat menentukan laba yang akan diperoleh 

perusahaan. 

Biaya produksi dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya 

produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan kepada produk 

berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya produksi tidak 

langsung dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka. 

Oleh karena itu untuk pencapaian efisien biaya produksi, manager harus dapat 

meminimalkan semua biaya yang timbul dari awal pelaksanaan sampai selesainya 

proses produksi atau dengan pengeliminasian terhadap persediaan agar dapat 

mengurangi biaya penyimpanan dan biaya perawatan pada persediaan. 

Tekanan persaingan ini telah menyebabkan banyak perusahaan 

meninggalkan sistem persediaan tradisional (economic order quantity) dan beralih 

sistem persediaan Just in Time (JIT) untuk proses manufaktur. Prinsip 

JITmenghilangkan pemborosan (eliminating waste) dan meningkatkan efisiensi 

biaya produksi. Tujuan utama JIT agar dapat meningkatkan laba dan posisi 

persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, 

peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. 

 

Landasan Teori 

 

Irghandi (2009) menyatakan konsep JIT adalah: 

“suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktifitas 

produksi didatangkan dari pemasok atau suplier tepat pada waktu bahan itu 

dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan 

meniadakan biaya persediaan barang / penyimpanan barang / stocking cost”. 

JIT mengeliminasi sebagian besar persediaan pengamanan, dan pemesanan 

dilakukan dalam jumlah yang lebih kecil tetapi dengan frekuensi yang lebih 

tinggi. Dengan demikian, ruang serta peralatan gudang yang diperlukan juga 

berkurang sehingga perusahaan dapat menghemat biaya. 

Menurut Irghandi (2009) tujuan dari sistem persediaan JIT sebagai berikut: 

1) Laba lewat pengurangan biaya, 2) Menghilangkan produksi berlebihan, dan 3) 

Pengendalian jumlah, jaminan mutu, dan menghormati kemanusiaan. 

Menurut Emerson dalam Danfar (2009)efisiensi adalah: 

“perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil 

antara keuntungan dengan sumber – sumber yang dipergunakan), seperti halnya 

juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan 

kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan”. 

Manulu dan Yusniar (2009) berpendapat bahwa biaya produksi adalah: 

“semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh 

faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk 

menciptakan barang-barang yang akan diproduksikan oleh perusahaan tersebut”. 

Persediaan adalah harta perusahaan yang dimiliki dengan maksud untuk 

dijual, digunakan dalam proses produksi, atau sedang dalam proses produksi. 
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Metodologi Penelitian 

Analisis data ini menggunakan analisis deskriptif dan induktif 

(inferensial), menyimpulkan semua data yang ada kemudian mengelompokkan 

data tersebut kedalam kelompok umum yang diolah sebagai data yang bersifat 

khusus dengan maksud dapat diketahui kondisi usaha perusahaan-perusahaan 

manufaktur dalam mengefisiensi biaya produksinya setelah itu baru dilakukan 

analisis hipotesisnya.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data 

bersifat kuantitatif. 

 

Hasil dan Pembahasan 

a. Persediaan Just In Time 

Sistem persediaan Just in Time(JIT)merupakan sistem persediaan yang 

memproduksi atas dasar permintaan secara tepat waktu pada saat diperlukan tanpa 

memanfaatkan tersediannya persediaan dan tanpa menanggung biaya persediaan 

yang dianggap sebagai suatu pemborosan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan 

kemungkinan – kemungkinan dalam penerapan sistem persediaan ini. 

Kemungkinan - kemungkinan yang akan diterapkan dalam sistem 

persediaan JIT ini adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan sistem tarik. 

Dalam sistem persediaan JIT, sistem yang digunakan yaitu sistem tarik. Oleh 

karena itu peneliti mengupayakan perubahan sistem yang awalnya 

menggunakan sistem dorong menjadi sistem tarik yakni apabila perusahaan 

menerima permintaan dari konsumen, perusahaan akan memesan bahan baku 

yang ditarik langsung dari pemasok kemudian diproduksi secara tepat waktu 

sesuai dengan permintaan dari konsumen.  

2. Pengeliminasian terhadap persediaan. 

Pada sistem persediaan JIT, cadangan persediaan dianggap suatu pemborosan 

karena dapat menimbulkan biaya persiapan, penyimpanan dan pemeliharaan. 

Oleh karena itu perusahaan harus mengeliminasi persediaan dengan cara 

memproduksi sesuai jumlah permintaan tanpa melebihkan produksi yang akan 

dijadikan sebagai cadangan. 

3. Penjalinan hubungan harmonis dengan pemasok dalam jangka panjang 

Hubungan harmonis dengan pemasok sangat dibutuhkan dalam sistem 

persediaan ini karena pemesanan bahan baku dilakukan secara tiba - tiba pada 

saat terjadi permintaan. Oleh karena itu perusahaan harus menjalin kontrak 

dalam jangka panjang agar pemasok dapat mengirimkan barangnya secara 

tepat waktu sehingga perusahaan dapat menghindari keterlambatan proses 

produksinya. Disamping itu hubungan harmonis ini dapat mengefisiensi biaya 

pemesanan karena pada saat perjanjian konrak dengan pemasok, perusahaan 

telah bernegosiasi sampai terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. 

4. Penggunaan tenaga kerja yang fleksibel. 

Dalam sistem persediaan JIT, perusahaan harus memiliki tenaga kerja yang 

fleksibel yakni tenaga kerja yang mempunyai keahlian ganda. Sehingga satu 

orang tenaga kerja dapat melakukan kegiatan produksi dari awal sampai akhir. 
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5. Pengurangan biaya produksi yang tidak memiliki nilai tambah. 

Pengeliminasi persediaan, hubungan yang harmonis dengan pemasok dan 

memiliki tenaga kerja yang fleksibel dapat mengurangi biaya produksi yang 

dianggap tidak memiliki nilai tambah seperti biaya yang ditimbulkan oleh 

persediaan, biaya pemesanan, dan biaya tenaga kerja yang berlebih. 

6. Pengendalian kualitas produksi. 

Sistem persediaan JIT berusaha untuk memproduksi hingga mencapai tingkat 

kerusakan nol karena sistem ini tidak mengandalkan persediaan untuk 

menggantikan bahan baku yang rusak. Sehingga penekanan kualitas pada saat 

berproduksi meningkat secara tajam. 

 

b. Efisiensi Biaya Produksi 

Efisiensi biaya produksi ini merupakan variabel bebas dengan simbol Y. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel laporan biaya produksi pada tahun 2008, 

2007, dan 2006 CV Cahaya Bintang Mandiri sebagai berikut : 

CV Cahaya Bintang Mandiri 

Laporan Biaya Produksi (Rp) 

Keterangan 2008 2007 2006 

Pemakaian Bahan 

- Persediaan awal bahan baku 

- Pembelian 

- Persediaan akhir bahan baku 

 

240.500.000 

885.855.000 

-277.000.000 

 

104.000.000 

746.554.000 

-240.500.000 

 

62.000.000 

646.554.700 

-104.000.000 

Jumlah Pemakaian  Bahan 849.355.000 610.054.000 604.554.700 

Upah Langsung 461.791.350 284.502.800 128.450.280 

Beban Overhead Pabrik 

- Biaya perawatan mesin 

- Biaya perawatan kendaraan 

- Biaya perawatan inventory 

- Biaya listrik dan air 

- B. produksi langsung lainnya 

 

98.032.000 

54.188.000 

5.457.700 

25.310.000 

135.455.000 

 

96.100.000 

53.120.000 

3.940.000 

15.310.000 

125.726.000 

 

94.257.000 

43.796.000 

1.456.000 

8.227.000 

117.858.000 

Jumlah Beban Overhead 318.442.700 294.196.000 265.594.000 

Jumlah Biaya Produksi 1.629.589.050 1.188.752.800 998.598.980 

Sumber: Diambil dari harga pokok produksi CV Cahaya Bintang Mandiri 

 

Berdasarkan data laporan biaya produksi di atas dapat kita lihat bahwa 

biaya produksi setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2006 biaya 

produksi sebesar Rp. 998,598,980,- kemudian pada tahun 2007 biaya produksi 

naik Rp. 190.153.820,- lalu pada tahun 2008 biaya produksi juga naik hingga Rp. 

440.836.250,-. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga dan peningkatan 

kebutuhan dalam perusahaan. Namun, biaya - biaya tersebut dapat diefisiensikan 

melalui sistem persediaan JIT yang akan kita analisa nantinya sehingga dapat 

diupayakan mengurangi biaya – biaya yang dianggap tidak memiliki nilai tambah. 
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c. Pengaruh Sistem Persediaan Just In Time Terhadap Efisiensi Biaya Produksi 

Untuk mengetahui seberapa efisien penggunaan sistem persediaan JIT 

dalam mengurangi biaya produksi maka perlu dilakukan anilisis perbandingan 

antara sistem persediaan tradisional dengan sistem persediaan JIT. 

1. Sistem yang digunakan 

1) Sistem persediaan tradisional 

yakni mendorong bahan baku dari gudang (persediaan) yang akan 

digunakan untuk proses produksi pada waktu tertentu berdasarkan 

permintaan yang diantisipasi. Berikut adalah gambar sistem dorong pada 

persediaan tradisional. 

Arus produksi sistem persediaan tradisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bahwa terjadi dorongan bahan 

baku dari gudang yang dikirim ke sentra produksi. Pembelian dilakukan sebagai 

stok yang diantisipasi agar apabila terjadi kelangkaan, kenaikan harga atau bahkan 

kerusakan pada saat berproduksi perusahaan tetap dapat melakukan aktivitas 

produksi. 

Pada tahun 2006 total persediaan CV Cahaya Bintang Mandiri sebesar 

Rp.708.554.700,- (persediaan awal + pembeliaan) kemudian perusahaan 

mendorong persediaannya sebesar Rp. 604.554.700,- yang digunakan untuk 

proses produksi. Proses produksi dilakukan namun dalam proses ini 

dimungkinkan terjadi kerusakan hasil produksi sebesar 5% yaitu Rp. 30.227.735,-  

lalu pada tahun 2007 mengalami kerusakan sebesar Rp. 30.502.700,- dan pada 

tahun 2008 sebesar Rp. 42.467.750,- sehingga perusahaan mengalami kerugian 

senilai angka - angka tersebut. 

Dalam sistem persediaan tradisional ini permintaan diantisipasi dengan 

melebihkan bahan baku guna dijadikan sebagai cadangan apabila terjadi cacat 

produksi agar perusahaan tidak mengalami kekurangan pada hasil produksi akhir. 

2) Sistem persediaan JIT 

Pada sistem persediaan JIT sistem produksi yang digunakan yakni sitem 

tarik yaitu apabila perusahaan menerima permintaan dari konsumen, 

perusahaan akan memesan bahan baku yang ditarik langsung dari pemasok 

kemudian diproduksi secara tepat waktu sesuai dengan permintaan dari 

konsumen. Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 4.2 dibawah ini. 
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Arus produksi sistem persediaan JIT 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas perusahaan dapat menarik bahan baku dari 

pemasok sesuai kebutuhan pada saat terjadinya permintaan secara tepat waktu. 

Hal ini dapat mengefisiensi proses produksi karena perusahaan tidak memerlukan 

cadangan persediaan lagi. Namun, dalam sistem ini perusahaan harus dapat 

mengendalikan produksi secara ketat karena dalam sistem ini tidak boleh terjadi 

kerusakan pada hasil produksi akhir.Sehingga perusahaan dapat menghemat 5% 

biaya yang ditimbulkan oleh sistem persediaan tradisinal apabila terjadi cacat 

produksi. 

2. Penetapan persediaan 

Pada sistem tradisional persediaan sangat signifikan terhadap proses 

produksi. Persediaan dapat dijadikan sebagai antisipasi apabila terjadi kelangkaan 

bahan baku, kenaikan harga atau bahkan kerusakan pada saat proses produksi. 

Berikut adalah persediaan pada tahun 2008, 2007 dan 2006 pada CV 

Cahaya Bintang Mandiri. 

Tabel Persediaan 

CV Cahaya Bintang Mandiri 

Tahun 2006 – 2008 

Tahun   2008   2007   2006 

Persediaan Rp. 277,000,000 Rp. 240,500,000 Rp. 104,000,000 

Sumber: Diambil dari Neraca CV Cahaya Bintang Mandiri oleh peneliti 

Namun dalam sistem persediaan JIT, persediaan merupakan suatu 

pemborosan karena dapat menimbulkan biaya persiapan, penimpanan dan 

pemiliraharaan. Oleh karena itu dalam sitem JIT persediaan dieliminasi hingga 

mencapai nol (zero inventory). 

1) Pemasok dan pemesanan bahan baku 

Berikut adalah data pemasok dan pemesanan bahan baku CV Cahaya 

Bintang Mandiri pada bulan Maret 2009. 
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Pemesanan Kertas Film 

CV Cahaya Bintang Mandiri 

31 Maret 2009 

No 

Tanggal 

Masuk Pemasok 

Jenis 

Barang 

Tipe 

Barang Size Qty 

Satuan 

Harga Total Harga 

1 4/3/2009 

PT. Sinar 

Pelangi AGFA HND 30,5' x 60 m 23 Rp.   925,000 Rp.21,275,000 

2 11/3/2009 
PT. Aneka 
Warna Mitsubshi SCLI 45,7' x 61 m 16 Rp.1,450,000 Rp.23,200,000 

3 18/03/09 

PT. Fuji 

Film AGFA HN 66' x 60 m 9 Rp.2,245,000 Rp.20,205,000 

TOTAL 48   Rp.64,680,000 

Sumber: Diambil dari daftar harga kertas film CV Cahaya Bintang Mandiri oleh peneliti 

 

Pada sistem persediaan JIT pemesanan dilakukan setiap terjadi permintaan 

oleh konsumen. Makahubungan harmonis dengan pemasok sangat dibutuhkan 

dalam sistem persediaan ini karena pemesanan bahan baku dilakukan secara tiba - 

tiba pada saat terjadi permintaan. Perusahaan harus dapat menentukan pemasok 

mana yang memiliki rata–rata penjualan lebih rendah dibanding pemasok 

lainnya.Kontrak dalam jangka panjang harus dilakukan agar pemasokdapat 

mengirimkan barangnya secara tepat waktu. 

 

Berdasarkan data di atas, rata – rata harga kertas film selama periode 2006 

– 2008 yakni PT. Sinar Pelangi memiliki rata - rata sebesar Rp. 4,622,667,- lalu 

PT. Aneka Warna sebesar Rp. 4.627.667,- dan PT. Fuji Film sebesar Rp. 

Rata – rata Harga Kertas Film 

CV Cahaya Bintang Mandiri 

Pada tahun 2006 – 2008 

Thn 
Jenis 

Barang 

Tipe 

Barang 
Size 

Rata - Rata Harga Kertas Film 

PT. Sinar 

Pelangi 

PT. Aneka 

Warna 

PT. Fuji 

Film 

2006 

AGFA HND 30,5' x 60 m Rp.922,000 Rp.920,000 Rp.917,000 

Mitsubshi SCLI 45,7' x 61 m Rp.1,449,000 Rp.1,449,000 Rp.1,450,000 

AGFA HN 66' x 60 m Rp.2,240,000 Rp.2,245,000 Rp.2,242,000 

Total Tahun 2006 Rp.4,611,000 Rp.4,614,000 Rp.4,609,000 

2007 

AGFA HND 30,5' x 60 m Rp.926,000 Rp.924,000 Rp.925,000 

Mitsubshi SCLI 45,7' x 61 m Rp.1,449,000 Rp.1,456,000 Rp.1,455,000 

AGFA HN 66' x 60 m Rp.2,245,000 Rp.2,247,000 Rp.2,242,000 

Total Tahun 2007 Rp.4,620,000 Rp.4,627,000 Rp.4,622,000 

2008 

AGFA HND 30,5' x 60 m Rp.931,000 Rp.930,000 Rp.927,000 

Mitsubshi SCLI 45,7' x 61 m Rp.1,459,000 Rp.1,457,000 Rp.1,460,000 

AGFA HN 66' x 60 m Rp.2,247,000 Rp.2,255,000 Rp.2,251,000 

Total Tahun 2008 Rp.4,637,000 Rp.4,642,000 Rp.4,638,000 

Sumber: Diambil dari daftar harga kertas film CV Cahaya Bintang Mandiri oleh peneliti 
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4.623.000,- maka rata – rata harga terendah dimiliki oleh PT. Sinar Pelangi yaitu 

sebesar Rp. 4,622,667,-Oleh karena itu perusahaan harus dapat memulai mnjalin 

hubungan harmonis dengan PT. Sinar Pelangi dengan cara membentuk kerjasama 

yang didasari perjanjian kontrak dalam jangka panjang.  

Apabila perusahaan menggunakan jasa PT. Sinar Pelangi sebagai 

pemasok, harga yang diperoleh untuk sistem persediaan JIT ini adalah sebagai 

berikut. 

CV Cahaya Bintang Mandiri 

Pemesanan Kertas Film 

Berdasarkan Sistem Persediaan JIT 

31 Maret 2009 

No 

Tanggal 

Masuk 

Jenis 

Barang 

Tipe 

Barang Size Qty 

Satuan 

Harga Total Harga 

1 2/3/2009 AGFA HND 30,5' x 60 m 2 Rp.925,000 Rp.1,850,000 

2 3/3/2009 Mitsubshi SCLI 45,7' x 61 m 3 Rp.1,450,000 Rp.4,350,000 

3 4/3/2009 AGFA HN 66' x 60 m 1 Rp.2,245,000 Rp.2,245,000 

4 0503/09 AGFA HN 66' x 60 m 2 Rp.2,249,000 Rp.4,498,000 

5 6/3/2009 Mitsubshi SCLI 45,7' x 61 m 1 Rp.1,455,000 Rp.1,455,000 

6 9/3/2009 AGFA HND 30,5' x 60 m 3 Rp.927,000 Rp.2,781,000 

7 10/3/2009 AGFA HND 30,5' x 60 m 4 Rp.927,000 Rp.3,708,000 

8 11/3/2009 Mitsubshi SCLI 45,7' x 61 m 2 Rp.1,450,000 Rp.2,900,000 

9 12/3/2009 AGFA HN 66' x 60 m 1 Rp.2,246,000 Rp.2,246,000 

10 13/03/09 AGFA HN 66' x 60 m 1 Rp.2,246,700 Rp.2,246,700 

11 16/03/09 Mitsubshi SCLI 45,7' x 61 m 2 Rp.1,456,000 Rp.2,912,000 

12 17/03/09 AGFA HN 66' x 60 m 2 Rp.2,250,000 Rp.4,500,000 

13 18/03/09 AGFA HND 30,5' x 60 m 2 Rp.928,000 Rp.1,856,000 

14 17/03/09 AGFA HND 30,5' x 60 m 3 Rp.928,000 Rp.2,784,000 

15 19/03/09 AGFA HND 30,5' x 60 m 1 Rp.928,000 Rp.928,000 

16 20/03/09 AGFA HND 30,5' x 60 m 2 Rp.930,000 Rp.1,860,000 

17 21/03/09 Mitsubshi SCLI 45,7' x 61 m 2 Rp.1,455,000 Rp.2,910,000 

18 22/03/09 AGFA HN 66' x 60 m 2 Rp.2,247,000 Rp.4,494,000 

19 24/03/09 Mitsubshi SCLI 45,7' x 61 m 1 Rp.1,456,000 Rp.1,456,000 

20 25/03/09 Mitsubshi SCLI 45,7' x 61 m 1 Rp.1,456,000 Rp.1,456,000 

21 26/03/09 AGFA HND 30,5' x 60 m 4 Rp.927,000 Rp.3,708,000 

22 28/03/09 Mitsubshi SCLI 45,7' x 61 m 2 Rp.1,457,000 Rp.2,914,000 

23 30/03/09 Mitsubshi SCLI 45,7' x 61 m 2 Rp.1,457,000 Rp.2,914,000 

24 31/03/09 AGFA HND 30,5' x 60 m 2 Rp.927,000 Rp.1,854,000 

TOTAL 48     Rp.64,825,700 

Sumber: Diambil dari daftar kebutuhan pemakaian kertas film bulan Maret 2009 

pada CV Cahaya Bintang Mandiri berdasarkan harga kertas film di PT. 

Sinar Pelangi oleh peneliti. 
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Sehingga total pembelian kertas film di PT. Sinar Pelangi pada 31 Maret 

2009 adalah sebesar  Rp. 64.825.700,- sedangkan apabila perusahaan 

menggunakan sistem tradisional, perusahaan dapat memperoleh total pembelian 

sebesar Rp. 64,680,000,-. Dalam hal ini pembelian pada sistem persediaan 

tradisional lebih efisien sebesar Rp. 145.700,- dibandingkan dengan sistem 

persediaan JIT. 

Namun perbandingan pembelian tidak dapat dibandingkan begitu saja, 

karena fungsi pembelian dari masing – masing sistem persediaan sangat 

berbeda.Pada sistem persediaan tradisional pembelian digunakan untuk 

menambah cadangan persediaan. Pembeliaan ini bertujuan sebagai antisipasi 

apabila terjadi kenaikan harga, kelangkaan atau kekurangan dalam proses 

produksi sedangkan pada sistem persediaan JIT, pembelian bukan bertujuan 

sebagai cadangan persedian namun pembelian dilakukan pada saat terjadinya 

permintaan oleh konsumen, berdasarkan jumlah yang diminta secara tepat waktu. 

Oleh karena itu, peneliti harus melakukan perbandingan pembelian 

berdasarkan jumlah pemakaian yang di produksi, yaitu pada tahun 2006 jumlah 

pemakaian sebesar Rp. 604.554.700,- lalu pada tahun 2007 sebesar Rp. 

610.054.000,- dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 849.355.000,- dari data tersebut 

kemudian dapat kita bandingkan dengan penggunaan sistem persediaan JIT. 
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Daftar Pembelian Kertas Film 

CV Cahaya Bintang Mandiri 

Berdasarkan Sistem JIT 

Tahun 2006 – 2008 

Pembelian Kertas Film 

(Harga pada PT. Sinar Pelangi) 

Bulan 2006 2007 2008 

Januari Rp. 49,540,000 Rp. 37,025,000 Rp. 65,745,000 

Februari Rp. 42,546,000 Rp. 42,000,500 Rp. 72,451,000 

Maret Rp. 45,056,000 Rp. 52,584,000 Rp. 74,585,000 

April Rp. 51,520,000 Rp. 54,759,000 Rp. 78,005,000 

Mei Rp. 60,854,000 Rp. 45,455,000 Rp. 70,650,000 

Juni Rp. 49,850,000 Rp. 44,650,000 Rp. 69,875,000 

Juli Rp. 44,560,000 Rp. 53,570,000 Rp. 72,580,000 

Agustus Rp. 56,470,000 Rp. 57,570,000 Rp. 62,850,400 

September Rp. 59,850,000 Rp. 54,980,000 Rp. 67,250,000 

Oktober Rp. 53,520,000 Rp. 52,510,000 Rp. 76,210,000 

November Rp. 47,524,000 Rp. 57,820,000 Rp. 69,520,000 

Desember Rp. 45,420,000 Rp. 60,275,000 Rp. 72,812,000 

TOTAL Rp.606,710,000 Rp. 613,198,500 Rp. 852,533,400 

Sumber: Diambil dari daftar harga kertas film PT. Sinar Pelangi yang 

disesuaikandengan kebutuhan pemakaian kertas film oleh 

peneliti 
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Berdasakan pemakaian bahan baku yang dilakukan setiap terjadi 

permintaan pada periode 2006 – 2008 peneliti menggunakan data pemakaian 

bahan baku tersebut sebagai landasan pembuatan daftar harga pemesanan kertas 

film. Data pemesanan ini disesuaikan dengan harga yang terdapat pada PT. Sinar 

Pelangi dan data tersebut ialah sebagai berikut. 

Jelas sudah kita lihat perbandingannya, setelah dianalisis ternyata biaya 

pembelian sistem persediaan JIT lebih besar daripada sistem persediaan 

tradisional. Pada tahun 2006 sistem persediaan JIT lebih besar Rp. 2.115.500 

(selisih jumlah pemakaian bahan baku dengan sistem tradisional th 2006 

dibandingkan dengan system persediaan Just in Time th 2006) ,- daripada sistem 

persediaan tradisional lalu pada tahun 2007 sebesar Rp. 3.114.500,- dan tahun 

2008 sebesar Rp. 3.178.400,- 

Namun dalam sistem persediaan JIT kita tidak perlu melakukan 

pengecekan disetiap harinya karena sebelumnya harga tersebut telah perusahaan 

sepakati pada saat perjanjian kontrak. Walaupun biaya pembelian sistem 

persediaan JIT lebih tinggi daripada sistem persedian tradisional namun 

diperkirakan dengan cara ini pemasok dapat mengirimkan bahan baku tepat 

waktu. Sehingga perusahaan mampu menjalini sitem persediaan JIT ini. 

3. Tenaga kerja 

Pada sistem persediaan tradisional tenaga kerja yang digunakan bersifat 

spesialis yaitu hanya mampu menangani dibidang terentu saja misalnya karyawan 

yang menangani design grafis, mereka hanya mampu menguasai bidang tersebut 

namun pada proses pencetak film, mereka tidak dapat melakukannya karena 

keahlian yang ia miliki bersifat terbatas. 

Namun lain halnya dengan sistem persediaan JIT, tenaga kerja dituntut 

lebih fleksibel artinya tenaga kerja harus dapat berkeahlian ganda. Hal ini 

diperlukan karena sistem persediaan JIT merupakan sistem tepat waktu tanpa 

adanya lead time sehingga satu tenaga kerja harus dapat menangani permintaan 

konsumen dari awal sampai akhir produksi agar dapat menangani seluruh 

pemesanan secara tepat waktu. 

Pada CV Cahaya Bintang Mandiri ketentuan yang diterapkan dalam sistem 

persediaan JIT sudah memenuhi syarat karena hampir seluruh karyawan dapat 

menangani pemesanan dari awal sampai akhir produksi. Berikut adalah arus 

produksi pada CV Cahaya Bintang Mandiri . 

Arus produksi CV Cahaya Bintang Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

Satu karyawan pada CV Cahaya Bintang Mandiri mampu menangani dari 

awal pesanan sampai dengan finishing.Kemampuan produksi ini memang 

diterapkan di perusahaan ini agar menjadikan karyawan yang lebih 
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fleksibel.Sehingga perusahaan mampu menerima pesanan yang beraneka ragam 

tanpa melibatkan banyak tenaga kerja. 

4. Biaya produksi 

Seperti yang telah dipaparkan pada Tabel dapat kita ketahui bahwa jumlah 

produksi CV Cahaya Bintang Mandiri pada tahun 2008 sebesar Rp. 

1.629.289.050,- lalu tahun 2007 sebesar RP.1.188.752.800,- dan pada tahun 2006 

sebesar Rp. 998.598.980,- laporan biaya produksi tersebut terdiri dari bahan baku 

langsung, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. 

Pada sistem persediaan JIT ada beberapa item yang munkin dapat 

dikurangi atau bahkan dieliminasi guna memperkecil biaya produksi. Item 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Bahan baku langsung 

Pada bahan langsung terdapat persediaan awal, pembelian dan 

persediaan akhir. Dalam sistem JIT, persediaan dieliminasi hingga 

mencapai nol persediaan (zero inventory) sehingga item yang tersisa hanya 

jumlah pembelian yang telah dianalisis sebelumnya menggunakan sistem 

JIT, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di Tabel yaitu pembelian pada 

tahun 2006 sebesar Rp. 660.710.00,- lalu pada tahun 2007 sebesar Rp. 

613.198.500,- dan tahun 2008 sebesar Rp. 852.533.400,- 

Namun pada tabel tersebut data diambil berdasarkan kebutuhan perhari 

pada saat berproduksi sedangkan pada sistem persediaan tradisional pemakaian 

produksi berdasarkan permintaan yang diantisipasi artinya pemakaian bahan baku 

tersebut dilebihkan 5% guna dijadikan sebagai cadangan apabila terjadi kerusakan 

pada saat berproduksi. 

Pada sistem persediaan JIT pembelian bahan baku didasari oleh 

permintaan konsumen yang sesungguhnya sehingga pada penelitian ini, pembelian 

harus dikurangi 5% dari pembelian agar mendapatkan data pembelian yang sesuai 

dengan permintaan. 

Perhitungan tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. 

Perhitungan Pembelian 

Berdasarkan sistem JIT 

Tahun 2008 2007 2006 

Pembelian Rp.852,533,400 Rp.613,198,500 Rp.606,710,000 

Cadangan 5% Rp.-42,626,670 Rp.-30,659,925 Rp.-30,335,500 

TOTAL Rp.809,906,730 Rp.582,538,575 Rp.576,374,500 

 

2) Biaya tenaga kerja 

Tenaga kerja yang perusahaan ini gunakan sudah mengikuti kriteria dari 

sistem persediaan JIT sehingga tidak perlu ada pengurangan atau 

perubahan lagi. 

3) Biaya overhead pabrik 
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Biaya overhead pabrik pada CV Cahaya Bintang Mandiri terdiri dari biaya 

perawatan mesin-mesin, biaya perawatan kendaraan, biaya perawatan 

inventory, biaya listrik dan air, biaya produk langsung lainnya.Sehingga 

dalam sistem persediaan JIT biaya perawatan inventory dapat kita 

eliminasi karena dalam sistem ini persediaan ditiadakan. 

5. Pengendalian waktu dan kualitas produksi 

Pengandalian waktu dan kualitas produk merupakan salah satu komponen 

terpenting dalam sistem persedian JIT. Waktu produksi (lead time) yang 

dibutuhkan pada CV Cahaya Bintang Mandiri adalah 15 menit/produk sehingga 

sangat dimungkinkan perusahaan ini menggunakan sistem persediaan JIT karena 

proses jadinya suatu produk terbilang cukup cepat. 

Namun pengendalian kualitas pada CV Cahaya Bintang Mandiri perlu 

ditingkatkan lagi karena pada sistem persediaan JIT, hasil produksi tidak boleh 

cacat karena tidak ada bahan baku penggati untuk menggatikan hasil produksi 

yang cacat tersebut. 

Untuk mengkaji apakah pernyataan mengenai efisiensi biaya produksi 

dengan menggunakan sistem persediaan JIT tersebut dapat berpengaruh, maka 

perlu dilakukan pengujian hipotesis dengan cara membandingakan laporan biaya 

produksi CV Cahaya Bintang Mandiri dengan laporan biaya produksi sistem 

persediaan JIT. Sehingga dapat kita lihat sistem mana yang lebih mengefisiensi 

biaya produksi. 

Dalam hal ini peneliti membandingakan laporan produksi selama tiga tahu 

yaitu tahun 2006 – 2008.Laporan biaya produksi CV Cahaya Bintang Mandiri 

dapat kita lihat di Tabel. 

Berikut adalah laporan biaya produksi tahun 2006 - 2008 dengan 

menggunakan sistem persediaan JIT adalah sebagai berikut: 

CV Cahaya Bintang Mandiri 

Laporan Biaya Produksi 

Berdasarkan Sistem JIT 

Pemakaian Bahan 2008 2007 2006 

- Persediaan Awal Bahan Baku - - - 

- Pembelian Rp    809,906,730 Rp  582,538,575 Rp 576,374,500 

- Persediaan Akhir Bahan Baku - - - 

Jumlah Pemakaian Bahan Rp809,906,730 Rp  582,538,575 Rp 576,374,500 

Upah Langsung Rp 461,791,350 Rp 284,502,800 Rp 128,450,280 

Beban Overhead Pabrik  - - 

- Biaya Perawatan Mesin-mesin Rp   98,032,000 Rp      96,100,000 Rp   94,257,000 

- Biaya Perawatan Kendaraan Rp   52,188,000 Rp      51,120,000 Rp   40,796,000 

- Biaya Perawatan Inventory - - - 

- Biaya Listrik dan Air Rp   25,310,000 Rp       15,310,000 Rp     8,227,000 

- Biaya Produksi Langsung lainnya Rp 135,455,000 Rp     125,726,000 Rp 117,858,000 

Jumlah Beban Overhead Rp 310,985,000 Rp    288,256,000 Rp 261,138,000 

Jumlah Biaya Produksi Rp.1,582,683,080 Rp 1,155,297,375 Rp 965,962,780 

Sumber: Diambil dari harga pokok produksi CV Bintang Mandiri oleh peneliti 
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Berdasarkan hasil analisis diatas telah dibuktikan bahwa CV Cahaya 

Bintang Mandiri dapat mengefisiensi biaya produksi hingga 3% yaitu pada tahun 

2006 CV Cahaya Bintang Mandiri mengefisiensi hingga Rp. 32.636.200,- lalu 

pada tahun 2007 sebesar Rp. 33.455.425,- dan tahun 2008 sebesar Rp. 

46.905.970,-  

Hal ini berarti bahwa sistem persediaan JIT dapat mempengaruhi efisiensi 

biaya produksi hingga 3%.Sehingga seharusnya CV Cahaya Bintang 

Mandiridapat memperoleh laba lebih besar 3% apabila mereka menggunakan 

sistem persediaan JIT. 

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan di CV Cahaya Bintang 

Mandiri pada tahun 2006 - 2008, diketahui bahwa hipotesis yang 

diajukanantarasistem persediaan JIT terhadap efisiensi biaya produksi teruji 

kebenarannya. Oleh karena itu dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh antara sistem persediaan JIT terhadap efisiensi biaya produksi.Dengan 

demikian sistem persediaan JIT merupakan salah satu faktor yang harus 

diperhatikan untuk dapat mengefisiensi biaya produksi pada suatu perusahaan.  

Pada tahun 2006 CV Cahaya Bintang Mandiri memperoleh biaya produksi 

sebesar Rp. 998.598.980,- namun dengan menggunakan sistem persediaan JIT 

perusahaan dapat mengefisiensi hingga Rp. 32.636.200,- jadi perusahaan hanya 

mengeluarkan biaya produksi sebesar Rp. 965.962.780,- dan mengalami 

penurunan biaya sebanyak 3%. 

Kemudian pada tahun 2007 biaya produksi yang diperoleh pada CV 

Cahaya Bintang Mandiri sebesar Rp. 1.188.7582.800,- dan penggunaan sistem 

persediaan JIT dapat mengurangi biaya hingga Rp. Rp. 33.455.425,- sehingga 

perusahaan mengalami penurunan hingga 3% dan hanya mengeluarkan biaya 

produksi sebesar Rp. 1.155.297.375,- 

Lebih lanjut pada tahun 2008 CV Cahaya Bintang Mandiri mengeluarkan 

biaya produksi sebesar Rp. 1.629.589.050,- tetapi dengan sistem persediaan JIT 

perusahaan mengeluarkan biaya produksi menjadi Rp. 1.582.683.080,- sehingga 

perusahaan dapat menghemat hingga 3% yaitu sebesar Rp. 46.905.970,- 

Hal ini berarti bahwa sistem persediaan JIT dapat mempengaruhi efisiensi 

biaya produksi hingga 3%.Sehingga seharusnya CV Cahaya Bintang Mandiri 

dapat memperoleh laba lebih besar 3% apabila mereka menggunakan sistem 

persediaan JIT. 

 

Kesimpulan 

Pengaruh Sistem Persediaan Just in Time (JIT) terhadap Efisiensi Biaya 

Produksi pada CV Cahaya Bintang Mandiri, maka dalam penelitian ini dapat di 

simpulkan yaitu : 

1. Bahwa pada CV Cahaya Bintang Mandiri dimungkinkan untuk menggunakan 

sistem persediaan JIT karena pada saat dilakukan analisis, CV Cahaya 

Bintang Mandiri mampu menjalankan persyaratan – persyaratan penggunaan 

sistem persediaan JIT. Persyaratan - persyaratan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Penggunaan sistem tarik. 
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b. Pengeliminasian terhadap persediaan. 

c. Penjalinan hubungan harmonis dengan pemasok dalam jangka panjang 

d. Penggunaan tenaga kerja yang fleksibel. 

e. Pengurangan biaya produksi yang tidak memiliki nilai tambah. 

f. Pengendalian kualitas produksi. 

2. Berdasarkan analisis perbandingan antara sistem persediaan tradisional    

dengan sistem persediaan JIT dapat disimpulkan bahwa sistem persediaan JIT 

lebih mampu mengefisiensi biaya dibandingkan dengan sistem persediaan 

tradisional. Hal ini telah dibukti bahwa pada tahun 2006 perusahaan 

menghasilkan biaya produksi sebesar Rp. 998.598.980,- namun setelah 

peneliti menggunakan sistem persediaan JIT biaya produksi menurun 

menjadi Rp. 965.962.780,- kemudian tahun 2007 perusahaan menghasilkan 

biaya produksi sebesar Rp. 1.188.7582.800,-  namun setelah peneliti 

menggunakan sistem persediaan JIT biaya produksi menurun menjadi Rp. 

1.155.297.375,- begitu juga pada tahun 2008 perusahaan menghasilkan biaya 

produksi sebesar Rp. 1.629.589.050,-  namun setelah peneliti menggunakan 

sistem persediaan JIT biaya produksi menurun menjadi Rp. 1.582.683.080,- 

3. Dari pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti dapat dibuktikan bahwa 

dengan menggunakan sistem persediaan JIT  CV Cahaya Bintang Mandiri 

mampu mengefisiensi biaya produksi hingga 3% sehingga pada tahun 2006 

perusahaan dapat menurunkan biaya sebanyak Rp. 32.636.200,-  kemudian 

pada tahun 2007 turun sebesar Rp. 33.455.425,- dan pada tahun 2008 

menurun hingga Rp. 46.905.970,- . Hal ini menunjukan bahwa variabel X 

(sistem persediaan JIT) dapat mempengaruhi variabel Y (efisiensi biaya 

produksi). 

 

Daftar Pustaka 

Danfar.2008. Efisiensi Biaya Produksi. Jakarta : Salemba Empat. 

Irghandi. 2009. Sistem Produksi Tepat Waktu. Jakarta : Erlangga. 

Manulu, Novalina, Efi Yusniar B. 2009. Pengertian Biaya Produksi, 

http://matakuliah.wordpress.com/2007/07/06/konsep-biaya-produksi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://matakuliah.wordpress.com/2007/07/06/konsep-biaya-produksi/


Accounting & Finance, Juni 2013 Vol 6. No. 1 
ISSN: 2302-8599  

39 
 

PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG USAHA 

TERHADAP TINGKAT RENTABILITAS PADA 

PT. CITRA PRIMA MANDIRI 
 

Lisdawati   

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pertiwi 

Jl. Ir. H. Juanda N0. 133B Bekasi-Jawa Barat 17112. 

Telp. (021) 8802649, Fax. (021) 8808264 

 
 

Abstract 

This research aims to determine the level of accounts receivable turnover and 

profitability as well as the extent of the influence of the accounts receivable turnover 

rate of return on PT Citra Prima Mandiri. From the calculations, the simple 

regression equation Ý = -28 + 3.36 X , the analysis of the correlation coefficient 

with the result of 0.84 which means that the correlation between the accounts 

receivable turnover rate of return is very strong and positive, determinant 

coefficient values obtained 71 % means that the contribution of independent 

variables influence the dependent variable is equal to 71 % , and hypothesis testing 

to test the two parties between variables X ( Accounts Receivable Turnover ) to 

variable Y ( Level Profitability ) yielded values of 2.70 and price table with the 

standard error ( α ) = 5 % at 3.182 with provision if the price of t < ttable then Ho 

is accepted . And vice versa if t count > t table then Ho is rejected and Ha accepted. 

From the above values it can be concluded that Ho stating “There is no influence 

between the accounts receivable turnover rate of return "is received. While Ha 

stating “There is an effect between the accounts receivable turnover rate of return 

“is rejected. 
 

Key words: accounts receivable, profitability 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perputaran piutang usaha dan tingkat 

rentabilitas serta sejauh mana pengaruh perputaran piutang usaha terhadap tingkat 

rentabilitas pada PT Citra Prima Mandiri. Dari hasil perhitungan diperoleh 

persamaan regresi sederhana Ý = -28 + 3,36X, analisis koefisien korelasi dengan 

hasil 0,84 yang artinya korelasi antara perputaran piutang usaha terhadap tingkat 

rentabilitas sangat kuat dan positif, nilai koefisien determinan diperoleh 71% 

artinya kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 

sebesar 71%, serta pengujian hipotesis dengan uji dua pihak antara variabel X 

(Perputaran Piutang Usaha) terhadap variabel Y (Tingkat Rentabilitas) 

menghasilkan nilai 2,70 dan harga tabel dengan taraf kesalahan (α) = 5% sebesar 

3,182 dengan ketentuan bila harga thitung < ttabel maka Ho diterima. Dan sebaliknya 

bila thitung> ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.Dari nilai diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho yang menyatakan “Tidak ada pengaruh antara perputaran 

piutang usaha terhadap tingkat rentabilitas” diterima.Sedangkan Ha yang 

menyatakan “Ada pengaruh antara perputaran piutang usaha terhadap tingkat 

rentabilitas” ditolak. 

 

Kata kunci: Piutang Usaha, Rentabilitas 
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Pendahuluan 

Piutang usaha adalah pos penting dalam perusahaan karena merupakan 

bagian aktiva lancar yang likuid dan selalu dalam keadaan berputar. Artinya 

piutang dapat dijadikan kas dengan segera dimana jangka waktu paling lama satu 

tahun. Tetapi sering terjadi penagihan piutang yang tidak tepat pada waktu yang 

sudah ditetapkan sebelumnya, sementara perusahaan memerlukan aliran kas yang 

cukup dalam membiayai aktivitas operasional sehari-hari dan memenuhi 

kewajiban lancar perusahaan tepat pada waktunya. 

Kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh laba yang diperolehnya. 

Jika perusahaan terus-menerus rugi dalam menjalankan usahanya, akan 

menyebabkan perusahaan bangkrut dan artinya perusahaan tidak mampu bertahan 

hidup. Akan tetapi, apabila perusahaan memperoleh laba bersih yang tinggi maka 

perusahaan akan tetap bertahan dan mengembangkan perusahaannya. Laba bersih 

yang diperoleh perusahaan dapat dilihat dari tingkat rentabilitas perusahaan itu 

sendiri. Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba (Riyanto, 2001:35). Dengan 

kata lain rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

Tingkat rentabilitas dapat diukur dengan Return on Investment (ROI). 

Return on Investment (ROI) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aktiva yang di 

pergunakan. Return on Investment (ROI) di pakai untuk mengukur produktivitas 

penggunaan seluruh dana perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi rasio ini 

menunjukkan berapa persen yang setiap dana baik yang berasal dari pinjaman-

pinjaman (modal luar) maupun dana sendiri atau modal sendiri yang di tambahkan 

dalam aktiva perusahaan. 

 

Landasan Teori 

Ada beberapa pengertian mengenai piutang, antara lain: 

Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) (2007:64)Piutang adalah hak 

atau klaim terhadap pelanggan atau pihak lain atas uang, barang dan jasa.Menurut 

Smith (2005:286)Piutang dapat didefenisikan dalam arti luas sebagai hak atau 

klaim terhadap pihak lain atas uang, barang dan jasa. Namun, untuk tujuan 

akuntansi, istilah ini umumnya diterapkan sebagai klaim yang diharapkan dapat 

diselesaikan melalui penerimaan kas. 

Klasifikasi piutang menurut Carl S. Warren et.Al (2005:404) adalah 

sebagai berikut: 

“Ada tiga jenis piutang yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-

lain.Piutang usaha diperkirakan dapat tertagih 30-60 hari, piutang usaha 

diklasifikasikan di neraca sebagai aktiva lancar.Wesel tagih periode kreditnya 

lebih dari 60 hari.Piutang lain-lain jika dapat tertagih dalam satu tahun maka 

diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, dan jika tertagih lebih dari satu tahun maka 

diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul 

investasi”. 
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Menilai berhasil tidaknya kebijakan penjualan kredit suatu perusahaan 

dapat dilakukan dengan cara melihat tingkat perputaran piutang. 

Beberapa pengertian perputaran piutang, antara lain: 

Menurut Kuswadi (2005:85) 

”Perputaran piutang adalah besarnya rasio total penjualan kredit terhadap saldo 

piutang rata-rata selama periode tertentu (biasanya setahun) dan hasilnya 

merupakan gambaran tentang jangka waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk 

mengubah piutang menjadi uang tunai”. 

Dari defenisi diatas jelas bahwa perputaran piutang itu ditunjukan oleh 

suatu angka dimana angka tersebut merupakan indikator berapa kali piutang itu 

dapat ditagih selama periode akuntansi. Hal ini dapat menunjukkan tingkat resiko 

dalam piutang. Semakin tinggi tingkat perputaran  piutang, semakin cepat piutang 

akan dapat tertagih dan sebaliknya jika semakin rendah tingkat perputaran 

piutang, semakin lama piutang akan tertahan dan semakin kecil kemungkinan 

piutang tersebut dapat tertagih. Berikut ini adalah rumus perputaran piutang: 

 

 

 

  

Perputaran piutang ini menunjukkan berapa kali sejumlah modal yang 

tertanam dalam piutang yang berasal dari penjualan kredit berputar selama satu 

periode. Dengan kata lain, rasio perputaran piutang bisa diartikan dengan berapa 

kali suatu perusahaan dalam setahun mampu ”membalikkan” atau menerima 

kembali kas dari piutangnya. Semakin cepat perputaran piutang menandakan 

bahwa modal dapat digunakan secara efisien. 

Rentabilitas merupakan analisa yang dilakukan untuk mengukur sejauh 

mana kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal dan aktiva yang 

dimilikinya secara produktif untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Rentabilitas perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang 

diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah modal yang dimiliki pada periode 

tersebut. 

Ada beberapa pengertian mengenai rentabilitas, antara lain: 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007:304) 

”Rasio Rentabilitas atau disebut juga Profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan 

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah 

cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dan disebut juga Operating Ratio” 

Menurut Kamaludin (2011:45)Rentabilitas atau profitabilitas adalah 

menunjukkan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. 

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rentabilitas 

adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal dan aktiva yang 

dimilikinya secara produktif untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Tingkat perputaran piutang     =     Pejualan kredit 

     Rata-rata piutang 
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Rasio-rasio yang dapat dipakai untuk mengukur rentabilitas perusahaan 

yang sering digunakan, antara lain: 

1. Rasio Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) 

Rasio margin laba kotor diperoleh dengan membandingkan laba kotor dengan 

penjualan bersih. Rasio margin laba kotor menunjukkan tingkat efisiensi 

perusahaan dalam mengendalikan harga pokok atau biaya produksi dan pajak. 

Rumusnya adalah: 

 

 

 

 

2. Rasio Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) 

Rasio margin laba bersih diperoleh dengan membandingkan laba bersih 

dengan penjualan bersih.Rumusnya adalah: 

 

 

 

3. Rasio Pengembalian Investasi  atau Return On Investment (ROI) 

Rasio Pengembalian Investasi  menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba  bersih dari total investasinya.Rumusnya adalah: 

 

 

 

4. Rasio Pengembalian Modal atau Return On Equity (ROE) 

Rasio pengembalian modal menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

pengembalian ekuitas dengan membandingkan laba bersih dengan total modal 

sendiri.Rumusnya adalah: 

 

 

 

 

 

5. Laba Bersih Per Saham  atau Earning Per Share (EPS) 

EPS menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan dasar saham  yang dimiliki.Rumusnya adalah: 

 

 

 

 

 

Metodologi Penelitian 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Regresi dan Korelasi dari perputaran piutang dan tingkat Rentabilitas. Dalam 

penelitian ini sebelum menggunakan analisis data regresi dan korelasi terlebih 

dahulu dihitung perputaran piutang dan tingkat Rentabilitas dengan menggunakan 

Rasio Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin )=   Laba Kotor 

       Penjualan Bersih 

Rasio Margin Laba Bersih (Net Profit Margin )= Laba Bersih 

Penjualan Bersih 

ROI=   Laba Bersih 

Penjualan Bersih 

ROE = Laba Bersih 

Total Modal (Equity) 

EPS =  Laba Bersih 

Jumlah Saham yang Beredar 
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Return On Investment (ROI) agar selanjutnya di masukkan ke rumus analisis 

regresi dan korelasi. 

Hasil dan Pembahasan 

1. Data Penjualan kredit, piutang usaha, laba bersih dan total aset 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data penjualan kredit, 

piutang usaha, laba bersih dan total asetPTCitra Prima Mandiri tahun 2007 

sampai dengan tahun 2011. 

PT. Citra Prima Mandiri 

Daftar Penjualan Kredit, Piutang Usaha 

Per 31 Desember 

TAHUN PENJUALAN KREDIT  PIUTANG USAHA 

2007 Rp 2.566.207.000,- Rp 253.013.714,- 

2008 Rp2.756.345.000,- Rp 241.277.714,- 

2009  Rp  3.240.336.000,- Rp 364.135.247,- 

2010  Rp  4.048.775.600,- Rp 307.626.800,- 

2011 Rp  4.562.744.246,- Rp 476.132.000,- 

Sumber: PT Citra Prima Mandiri 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penjualan kredit dari tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebagai berikut: 

= Rp 4.562.744.246 – Rp 2.566.207.000  

= Rp 1.996.537.246,- (77,80%) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa piutang usaha dari tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebagai berikut: 
= Rp 476.132.000 – Rp 253.013.714  

= Rp 223.118.286,-(88,18%) 

PT. Citra Prima Mandiri 

Daftar Total Aktiva dan Laba Bersih 

Per 31 Desember 

TAHUN TOTAL AKTIVA LABA BERSIH 

2007 Rp 2.660.888.463,- Rp 150.904.000,- 

2008 Rp 2.519.167.142,- Rp 198.084.850,- 

2009  Rp 2.261.304.100,- Rp 210.256.000,- 

2010 Rp 2.270.400.510,- Rp 222.398.750,- 

2011 Rp 2.381.006.266,- Rp 352.215.154,- 

Sumber: PT Citra Prima Mandiri 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa total aktiva dari tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2011 mengalami penurunan sebagai berikut: 

= Rp 2.381.006.266 – Rp 2.660.888.463 

= - Rp 279.882.197,- (-10,52%) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa laba bersih mengalami penurunan 

sebagai berikut: 

= Rp 352.215.154 – Rp 150.904.000  

= Rp 201.311.154,-  (133,40%) 

1) Perputaran Piutang Usaha 

PT. Citra Prima Mandiri 

Tabel Perputaran Piutang 

Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011 

Penjualan 

kredit 
Rp 2.566.207.000 Rp 2.756.345.000 Rp 3.240.336.000 Rp 4.048.775.600 Rp 4.562.744.246 

Rata-rata 

piutang 
Rp   253.013.714 Rp    247.145.714 Rp    302.706.481 Rp    335.881.024 Rp    391.879.400 

Perputaran 

piutang 
10,00 11,00 11,00 12,00 12,00 

Periode 

penagihan 
36 33 33 30 30 

Sumber: PT Citra Prima Mandiri 

Rata-rata periode penagihan piutang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 

2011 adalah 30 sampai dengan 36 hari. Kebijakan piutang dalam 

mengkonversikan piutang menjadi kas cukup baik dengan melihat rata-rata 

perputaran piutang dibawah kebijakan perusahaan. 

2) Tingkat Rentabilitas 

Berikut tabel dan perhitungan tingkat rentabilitas PT Citra Prima Mandiri: 

PT. Citra Prima Mandiri 

Tabel Tingkat Rentabilitas 

Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011 

Laba 

Bersih  Rp 150.904.000    Rp 198.084.850    Rp 210.256.000   Rp 222.398.750   Rp 352.215.154  

Total 

Aktiva Rp2.660.888.463    Rp 2.519.167.142   Rp 2.261.304.100     Rp 2.270.400.510     Rp2.381.006.266   

ROI (%) 6 8 9 10 15 

Sumber: PT Citra Prima Mandiri 

Tingkat rantabilitas yang dihitung dengan menggunakan return on 

investment (ROI) pada PT Citra Prima Mandiri untuk periode 2007 sampai 2011 

terus meningkat, hal ini menunjukkan tingkat rentabilitas perusahaan semakin 

membaik. 

2. AnalisisRegresi dan Korelasi 

1) Analisis Regresi Sederhana 

Dibawah ini disajikan data perputaran piutang dan tingkat rentabilitas: 



Accounting & Finance, Juni 2013 Vol 6. No. 1 
ISSN: 2302-8599  

45 
 

PT. Citra Prima Mandiri 

Tabel Perputaran Piutang Usaha & Tingkat Rentabilitas 

TAHUN (X) (Y) XY X2 Y2 

2007 10,00 6 60 100 36,00 

2008 11,00 8,00 88 121 64,00 

2009 11,00 9,00 99 121 81,00 

2010 12,00 10,00 120 144 100,00 

2011 12,00 15,00 180 144 225,00 

∑ 56,00 48,00 547,00 630,00 506,00 

X 11,20     

Y  9,60    

 

Keterangan : 

X =  Perputaran Piutang Usaha 

Y =  Tingkat Rentabilitas 

X =  Rata-rata Perputaran Piutang 

Y =  Rata-rata Tingkat Rentabilitas 

 

Dari tabel diatas maka dapat dihitung konstanta a dan b sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  =      30.240 – 30.632 

        3.150 – 3.136 

= -28 

 

b    =  n (∑XY) - (∑X) (∑Y) 

  n (∑X2) - (∑X) 2 

       =        5 (547) - (56) (48) 

 5(630) - (56) 2 

 

 =   2.735 – 2.688 

 3.150 – 3.136 

      =     47 

   14 

 =      3,36 

 

∑Y (∑X2) - ∑X (∑XY) 

a    =  
 n (∑X2) - (∑X) 2 

48 (630) – 56 (547) 

      =  

 5(630) - (56) 2 
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Dari persamaan regresi diatas maka diperoleh persamaan regresi pengaruh 

perputaran piutang usaha terhadap tingkat rentabilitas adalah sebagai berikut: 

Ý = a + bX 

Ý = -28 + 3,36X 

Artinya adalah bahwa, bila perputaran piutang usaha (X) bertambah 1x, 

maka nilai rata-rata tingkat rentabilitas naik sebesar 3,36. 

Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk 

melakukan prediksi (peramalan) perputaran piutang usaha terhadap tingkat 

rentabilitas di masa datang. Misalnya perputaran piutang usaha pada tahun 2012 

adalah 13 kali, maka tingkat rentabilitas adalah: 

Ý = a + bX 

    Ý = -28  + 3,36 X 

=  -28 + 3,36 (13) 

=  -28 + 43,68 

= 15,68 

Dari hasil persamaan di atas maka dapat diperkirakan bahwa bila 

perputaran piutang usaha pada tahun 2012 adalah 13 kali maka tingkat rantabilitas 

menjadi 15,68. 

2) Analisis Korelasi 

a. Koefisien Korelasi 

Rumus: 

 

 

  

 

r   =      5 (547) – (56) (48) 

√ [5 (630) – (56)2] [5 (506) – (48)2] 

  

 =  2.735 – 2.688 

 √ [3.150 – 3.136] [2.530 – 2.304] 

 = 47 

 √ (14) (226) 

  =  47 

           56,25 

  =  0,84 
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Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi 

Koefisien Korelasi 

 

 

 

 

Sumber:Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D (Sugiyono, 2011:184) 

 

Berdasarkan tabel tersebut, maka koefisien korelasi yang ditemukan dalam 

perhitungan di atas sebesar 0,84 termasuk pada kategori sangat kuat. Jadi terdapat 

pengaruh yang sangat kuat antara perputaran piutang usaha dan tingkat 

rentabilitas. 

b. Koefisien Determinan 

Koefisien determinan dihitung dari besarnya kuadrat dari koefisien 

korelasi (r2). Koefisien ini merupakan koefisien penentu, karena varian yang 

terjadi pada variabel dependen (Tingkat Rentabilitas) dapat dijelaskan melalui 

varian yang terjadi pada variabel independen (Perputaran Piutang Usaha).  

Rumus: KD = r2 x 100% 

= (0,84)2 x 100% 

= 0,71 x 100% 

= 71% 

Dari perhitungan di atas terdapat nilai koefisien determinan sebesar 71%. 

Hal ini berarti besarnya kontribusi pengaruh yang terjadi pada variabel X 

(Perputaran Piutang Usaha) terhadap variabel Y (Tingkat Rentabilitas) pada PT 

Citra Prima Mandiri adalah 71% ditentukan oleh besarnya perputaran piutang 

usaha. Sedangkan 29% lainnya ditentukan oleh faktor-faktor lain, misalnya dari 

perputaran persediaan, perputaran kas, dan lain-lain. 
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Abstract 

This research aims to: 1. to determine the calculation and reporting of Value Added 

Tax, 2. to know the effect of the VAT paid on cash balances less. The method used I 

this research is descriptive quantitative, it means only limited researches reveals a 

problem and try to find a solution or solving of existing problems. The method of 

analysis used in the data is pengelolahan regression test, test the coefficient of 

determination, and a significant test of the correlation coefficient ( t-test ) . Base on 

the results of the regression analysis calculating VAT underpayment very weak 

influence on the relationship between the cash balance variebel VAT underpayment 

( X ) with a cash balance variable ( Y ) is denoted Y = 27505.5 + 2.3 X , and the 

calculation of correlation coefficient of 0.05 indicates magnitude of the effect is less 

VAT paid on cash balances have very low levels of relationships influence, 

contributing to the calculation of the coefficient of determination VAT underpayment 

variable ( X ) affects the cash balance variable ( Y ) of 0.25 % , while the rest is ( 

100 % - 0 , 25 % ) = 99.75 % variable Y is influenced by other factors not examined 

writer , a significant test of the right hand with an error rate ( α ) of 5 % , of the 

calculation results obtained by t test t is 0.1226 < of 1,895 t of this table located in 

the area of Ho acceptance and rejection of H. The results of this research it can be 

concluded that there is no significant relationship between the weak or less pay VAT 

on the cash balance on the CV Galvanized Mitra Sejahtera. 

 

Key words: pay less VAT and cash balances 

 

Abstrak 

Tulisan ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui  perhitungan dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai, 2. Untuk mengetahui Pengaruh PPN kurang bayar terhadap 

saldo kas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif artinya penelitian 

ini hanya sebatas mengungkapkan suatu permasalahan dan mencoba menemukan 

solusi atau pemecahan dari permasalahan yang ada. Metode analisis yang 

digunakan dalam pengelolahan data adalah uji regresi, uji koefisien determinasi, 

dan uji signifikan koefisien korelasi (uji t). Berdasarkan hasil analisis perhitungan 

regresi PPN kurang bayar berpengaruh sangat lemah terhadap saldo kas  

hubungan antara variebel PPN kurang bayar (X) dengan variable saldo kas (Y) 

dirumuskan Y = 27.505,5 + 2,3X, dan perhitungan  koefisien kolerasi sebesar 0,05 

menunjukkan besarnya pengaruh PPN kurang bayar terhadap saldo kas memiliki 

tingkat hubungan yang sangat rendah pengaruhnya, untuk perhitungan koefisien 

determinasi kontribusi variabel PPN kurang bayar (X) berpengaruh terhadap 

variabel saldo kas (Y) sebesar 0,25%, sedangkan selebihnya yaitu (100%– 0,25%)= 

99,75% variabel Y dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti penulis, uji 

signifikan satu pihak kanan dengan tingkat kesalahan (α) sebesar 5%, dari 

perhitungan uji t diperoleh hasil t hitung adalah 0,1226 < dari t tabel sebesar 1,895 

hal ini berada didaerah penerimaan Ho dan penolakan H₁.Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan atau sangat lemah 

antara PPN kurang bayar terhadap saldo kas pada CV. Galvanis Mitra Sejahtera. 
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Kata kunci: PPN kurang bayar dan saldo kas 

 

Pendahuluan 

 

Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu beban pembiayaan bagi 

warga Negara Indonesia. Pajak pertambahan nilai menduduki tempat yang sangat 

penting karena mempunyai peranan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dan memberikan dampak yang besar dalam perekonomian rakyat 

Indonesia, sebab setiap masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidupnya 

yang hampir kesemuanya merupakan hasil produksi yang kena Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). 

Badan usaha sebagai subjek pajak, juga ikut berperan dalam membiayai 

pembangunan nasional. Pada setiap akhir periode akuntansi, pengelola perusahaan 

menyampaikan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan 

perusahaan dan kinerja perusahaan. 

Yang melakukan penyetoran, perhitungan, dan pelaporan pajak 

pertambahan nilai ada pada pihak produsen atau pedagang sehingga muncul 

istilah Pengusaha kena Pajak (PKP). Omset PKP menjadi pajak keluaran setelah 

di input kedalam program SPT PPN 1111 dan dikurangi pajak masukan yang di 

dapat dari faktur penjualan Barang Kena Pajak (BKP) maka hasilnya kurang bayar 

atau lebih bayar yang kemudian dibayarkan melalui bank BNI untuk dilaporkan 

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Laporan SPT masa PPN memberikan 

informasi tentang perhitungan dan/atau pembayarn pajak, objek pajak dan/atau 

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut UU nomor 42 Tahun 2009, 

surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir 

bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.  

Sistem pajak yang berlaku adalah sistem self assessment, yang artinya 

wajib pajak diharapkan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, 

membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat 

terlaksana dengan baik jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan 

mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan, karena 

jika tidak mengikuti aturan tersebut bias terjadi kesalahan yang dapat merugikan, 

baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak itu sendiri.  

Pihak perusahaan yang terutang pajak pertambahan nilai harus mampu 

membedakan barang mana yang merupakan Barang Kena Pajak dan juga harus 

dapat menganalisis prosedur   pertambahan nilai yang benar dan tepat. Hal ini 

agar perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa pajak 

dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama pula sehingga dapat 

memaksimalkan timbulnya pajak pertambahan nilai yang terutang. 
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Metodologi Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Studi Keperpustakaan (Library Research) 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan menggunakan, 

mengumpulkan data, mempelajari literature atau bahan bacaan seperti 

buku, catatan kuliah, dan lain – lain yang berhubungan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

b. Metode Studi Lapangan (Field research) 

1) Wawancara 

Mengadakan pembicaraan langsung dengan mengajukan berbagai 

pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk mendapat 

informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

2) Observasi 

Melakukan proses pengamatan data yang terlebih dahulu ke lokasi 

penelitian. 

 

2.  Teknik Analisis Data 

 Sesuai dengan masalah penelitian yang ada yaitu untuk mengevaluasi 

proses penghitungan Pajak Pertambahan Nilai, metode yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang 

nyata mengenai signifikasi pengaruh PPN kurang bayar terhadap saldo kas dengan 

menggunakan perhitungan beberapa metode yaitu: 

a. Regresi Sederhana 

Analisis regresi dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel 

atau lebih, terutama utuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum 

diketahui dengan sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari 

beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu 

fenomena yang kompleks. 

Persamaan regresi: 

 

Y = a + bX 

 
a = Y – bX 

 

 
 

Keterangan: 

X = PPN kurang bayar 

Y = saldo kas 

a = konstanta 
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b. Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi adalah hubungan antara variabel yang satu dengan 

variabel yang lain. Koefisien korelasi merupakan nilai untuk mengukur kuat 

lemahnya hubungan antara variabel. 

 
 

Dimana: 

r = koefisien korelasi diantara x dan y 

n = jumlah tahun 

x = jumlah skor x 

y = jumlah skor y 

x² = jumlah kuadrat seluruh skor x 

y² = jumlah kuadrat seluruh skor y 

 

c. Koefisien Determinasi 

Cara ini digunakan untuk memberi interprensi dari “r”, yaitu untuk 

mengetahui seberapa besar sumbangan (dalam %) variable tingkat pengaruh PPN 

kurang bayar terhadap laporan keuangan. Dengan rumus sebagai berikut: 

  

 

 

 

d. Uji Hipotesis 

Dalam pengujian ini penguji hipotesis hanya dilakukan pada dua variable 

yaitu Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT masa 

PPN sebagai variable independen dan Penerimaan PPN sebagai variable 

dependen. Uji t yaitu dengan rumus: 

 
 

Didalam pengujian Hipotesis, penulis menggunakan asumsi bahwa: 

H0 : p = 0  hubungan antara variable x dan y tidak signifikan 

Ha : p ≠ 0  hubungan antara variable x dan y positif signifikan 
Ketentuan : Terima H0, jika t hitung > t table 

                    Tolak H0, jika t hitung < t tabel           

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Galvanis 

Mitra sejahtera 

CV.Galvanis mitra sejahtera melakukan perhitungan Pajak Pertambahan 

Nilai dengan memungut pajak keluaran yang berasal dari penjualan serta 

mengkreditkannya dengan pajak masukan yang berasal dari pembelian. Berikut 

KD = r² x 100% 
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ini beberapa transaksi selama 8 bulan ditahun 2012 yang dikenakan PPN, baik 

dari transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh CV. Galvanis Mitra 

Sejahtera, yakni bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 adalah 

sebagai berikut : 

Table 4.2 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Masukan 

Periode Mei 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

13-03-2012 010.000-12.00000542  Rp            3,723,200   Rp            372,320  

19-03-2012 010.000-12.00000567  Rp            5,471,375   Rp            547,138  

21-04-2012 010.000-12.00000106  Rp          40,005,000   Rp        4,000,500  

21-04-2012 010.000-12.00000107  Rp          41,706,000   Rp        4,170,600  

21-04-2012 010.000-12.00000120  Rp          32,000,000   Rp        3,200,000  

16-05-2012 010.000-12.00000930  Rp          42,319,000   Rp        4,231,900  

29-05-2012 010.000-12.00001021  Rp          20,695,700   Rp        2,069,570  

31-05-2012 010.000-12.00001031  Rp          21,513,600  Rp        2,151,360  

JUMLAH  Rp        207,433,875   Rp      20,743,388  

 

Table 4.3 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Keluaran  

Periode Mei 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

14-05-2012 010.000-12.00000001  Rp           828,000   Rp          82,800  

14-05-2012 010.000-12.00000002  Rp         2,490,800   Rp        249,080  

14-05-2012 010.000-12.00000003  Rp         8,445,000   Rp        844,500  

14-05-2012 010.000-12.00000004  Rp         1,354,500   Rp        135,450  

14-05-2012 010.000-12.00000005  Rp         1,134,000   Rp        113,400  

21-05-2012 010.000-12.00000006  Rp         7,306,000   Rp        730,600  

21-05-2012 010.000-12.00000007  Rp         2,550,000   Rp        255,000  

21-05-2012 010.000-12.00000008  Rp         1,621,500   Rp        162,150  

23-05-2012 010.000-12.00000009  Rp         1,612,000   Rp        161,200  

25-05-2012 010.000-12.00000010  Rp           437,500   Rp          43,750  

25-05-2012 010.000-12.00000011  Rp           759,000   Rp          75,900  

25-05-2012 010.000-12.00000012  Rp         4,378,500   Rp        437,850  

31-05-2012 010.000-12.00000013  Rp       47,500,000   Rp     4,750,000  

31-05-2012 010.000-12.00000014  Rp       55,500,000   Rp     5,550,000  

31-05-2012 010.000-12.00000015  Rp       45,790,000   Rp     4,579,000  

31-05-2012 010.000-12.00000016  Rp       35,800,000   Rp     3,580,000  

JUMLAH  Rp  217,506,800   Rp 21,750,680  
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A. Pajak keluaran yang dipunggut sendiri  Rp. 21.750.680 

B. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan  Rp. 20.770.680 

PPN kurang bayar      Rp.      980.293 

 

Masa pajak bulan Mei 2012 disetorkan pada tanggal 15 Juni 2012 

 

Jurnal Pembelian : 

Pembelian  Rp. 207.706.800 

PPN masukan Rp. 20.770.680 

  Kas    Rp. 228.477.480 

 

Jurnal Penjualan : 

Piutang  Rp. 239.257.480  

  Penjualan  Rp. 217.506.800 

  PPN Keluaran  Rp.   21.750.680 

 

 

Jurnal penyetoran PPN pada bulan Mei 2012 

PPN Keluaran Rp, 21.750.680 

PPN Masukan    Rp, 20.770.680 

  PPN yang masih harus dibayar Rp.980.293 

 

Table 4.4 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Masukan 

Periode Juni 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

25-06-2012 010.000-12.00001186  Rp      208,601,107   Rp  20,860,111  

JUMLAH  Rp     208,601,107   Rp  20,860,111  

 

Table 4.5 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Keluaran  

Periode Juni 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

27-06-2012 010.000-12.00000017  Rp       73,500,000   Rp      7,350,000  

27-06-2012 010.000-12.00000018 Rp        65,790,000   Rp      6,579,000  

28-06-2012 010.000-12.00000019  Rp       71,685,000   Rp      7,168,500  

29-06-2012 010.000-12.00000020  Rp         3,666,000   Rp        366,600  

JUMLAH  Rp  214,641,000   Rp    21,464,100  
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A. Pajak keluaran yang dipunggut sendiri  Rp. 21.464.100 

B. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan  Rp. 20.860.111 

PPN kurang bayar      Rp.      603.989 

 

Masa Pajak bulan Juni 2012 dilaporkan pada tanggal 17 Juli 2012 

Jurnal Pembelian : 

Pembelian  Rp. 208.601.110 

PPN masukan Rp. 20.860.111 

  Kas    Rp. 229.461.221 

 

Jurnal Penjualan : 

Piutang  Rp. 236.105.100  

  Penjualan  Rp. 214.641.000 

  PPN Keluaran  Rp.   21.464.100 

 

Jurnal penyetoran PPN pada bulan Juni 2012 

PPN Keluaran Rp. 21.464.100 

PPN Masukan    Rp. 20.860.111 

  PPN yang masih harus dibayar Rp.     603.989 

 

Table 4.6 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Masukan 

Periode Juli 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

21-07-2012 010.000-12.00001363  Rp     41,264,996  Rp        4,126,500  

21-07-2012 010.000-12.00001396  Rp     40,503,035   Rp        4,050,304  

JUMLAH  Rp     81,768,031   Rp        8,176,803  

 

Table 4.7 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Keluaran  

Periode Juli 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

4/7/2012 010.000-12.00000021  Rp         6,786,000   Rp        678,600  

5/7/2012 010.000-12.00000022  Rp         6,517,000   Rp        651,700  

28-07-2012 010.000-12.00000023  Rp       71,185,000   Rp      7,118,500  

JUMLAH  Rp    84,488,000   Rp   8,448,800  

 

A. Pajak keluaran yang dipunggut sendiri  Rp. 8.448.800 

B. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan  Rp. 8.176.803 

PPN kurang bayar      Rp.      271.997 
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Masa pajak bulan Juli 2012 dilaporkan pada tanggal 6 September 2012  

 

Jurnal Pembelian : 

Pembelian  Rp. 81.768.030 

PPN masukan Rp. 8.176.803 

  Kas    Rp. 89.944.833 

 

Jurnal Penjualan : 

Piutang  Rp. 92.936.800  

  Penjualan  Rp. 84.488.000 

  PPN Keluaran  Rp.   8.448.800 

 

Jurnal penyetoran PPN pada bulan Juli 2012 

PPN Keluaran Rp. 8.448.800 

PPN Masukan    Rp. 8.176.803 

  PPN yang masih harus dibayar Rp.      271.997 

 

Table 4.8 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Masukan 

Periode Agustus 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

7/8/2012 010.000-12.00001507  Rp     79,724,497   Rp    7,972,450  

JUMLAH  Rp     79,724,497   Rp    7,972,450  

 

Table 4.9 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Keluaran  

Periode Agustus 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

13-08-2012 010.000-12.00000024  Rp     44,185,000   Rp    4,418,500  

28-08-2012 010.000-12.00000025  Rp     30,225,000   Rp    3,022,500  

28-08-2012 010.000-12.00000026  Rp       6,531,000   Rp       653,100  

JUMLAH  Rp    80,941,000   Rp   8,094,100  

 

A. Pajak keluaran yang dipunggut sendiri  Rp. 8.094.100 

B. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan  Rp. 7.972.450 

PPN kurang bayar      Rp.     121.650 

 

Masa pajak bulan Agustus 2012 dilaporkan pada tanggal 25 September 2012 

Jurnal Pembelian : 

Pembelian  Rp. 79.724.500 

PPN masukan Rp. 7.972.450 
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  Kas    Rp. 87.696.950 

 

Jurnal Penjualan : 

Piutang  Rp. 89.035.100  

  Penjualan  Rp. 80.941.000 

  PPN Keluaran  Rp.   8.094.100 

 

Jurnal penyetoran PPN pada bulan Agustus 2012 

PPN Keluaran Rp. 8.094.100 

PPN Masukan    Rp. 7.972.450 

  PPN yang masih harus dibayar Rp.     121.650 

 

Table 4.10 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Masukan 

Periode September 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

9/6/2012 010.000-12.00001632  Rp   104,488,854   Rp      10,448,885  

JUMLAH  Rp   104,488,854   Rp     10,448,885  

 

Table 4.11 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Keluaran  

Periode September 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

9/14/2012 010.000-12.00000027  Rp     3,410,000   Rp        341,000  

9/13/2012 010.000-12.00000028  Rp     3,902,500   Rp        390,250  

9/14/2012 010.000-12.00000029  Rp     7,773,000   Rp        777,300  

9/14/2012 010.000-12.00000030  Rp     4,005,000   Rp        400,500  

9/19/2012 010.000-12.00000031  Rp     3,192,000   Rp        319,200  

9/18/2012 010.000-12.00000032  Rp     3,054,000   Rp        305,400  

9/19/2012 010.000-12.00000033  Rp     9,696,000   Rp        969,600  

9/6/2012 010.000-12.00000034  Rp     3,297,000   Rp        329,700  

9/6/2012 010.000-12.00000035  Rp   32,105,000   Rp     3,210,500  

9/7/2012 010.000-12.00000036  Rp   35,560,000   Rp     3,556,000  

JUMLAH  Rp 105,994,500   Rp  10,599,450  

 

A. Pajak keluaran yang dipunggut sendiri  Rp. 10.559.450 

B. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan  Rp. 10.448.885 

PPN kurang bayar      Rp.     150.565 

 

Masa pajak bulan September dilaporkan tanggal 17 Oktober 2012 

Jurnal Pembelian : 

Pembelian  Rp. 104.488.850 
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PPN masukan Rp.   10.448.885 

  Kas    Rp. 105.533.735 

 

Jurnal Penjualan : 

Piutang  Rp. 116.153.950  

  Penjualan  Rp. 105.594.500 

  PPN Keluaran  Rp. 10.559.450 

 

Jurnal penyetoran PPN pada bulan September 2012 

PPN Keluaran Rp. 10.559.450 

PPN Masukan    Rp. 10.448.885 

  PPN yang masih harus dibayar Rp.     150.565 

 

Table 4.12 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Masukan 

Periode Oktober 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

9/6/2012 010.000-12.00001788  Rp   230,489,776   Rp     23,048,978  

JUMLAH  Rp   230,489,776   Rp     23,048,978  

 

 

Table 4.13 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Keluaran  

Periode Oktober 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

10/15/2012 010.000-12.00000037  Rp      60,510,000   Rp       6,051,000  

10/15/2012 010.000-12.00000038  Rp      13,719,510   Rp       1,371,951  

10/15/2012 010.000-12.00000039  Rp      29,391,040   Rp       2,939,104  

10/17/2012 010.000-12.00000040  Rp        3,795,000   Rp          379,500  

10/19/2012 010.000-12.00000041  Rp      70,314,000   Rp       7,031,400  

10/19/2012 010.000-12.00000042  Rp        9,512,500   Rp          951,250  

10/22/2012 010.000-12.00000043  Rp        2,355,000   Rp          235,500  

10/25/2012 010.000-12.00000044  Rp        7,310,000   Rp          731,000  

10/25/2012 010.000-12.00000045  Rp      11,508,000   Rp       1,150,800  

10/30/2012 010.000-12.00000046  Rp        1,799,400   Rp          179,940  

10/31/2012 010.000-12.00000047  Rp        1,911,000   Rp          191,100  

10/31/2012 010.000-12.00000048  Rp      21,750,000   Rp       2,175,000  

JUMLAH  Rp   233,875,450   Rp     23,387,545  

 

A. Pajak keluaran yang dipunggut sendiri  Rp. 23.387.545 

B. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan  Rp. 23.048.978 
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PPN kurang bayar      Rp.     388.567 

 

Masa pajak bulan Oktober dilaporkan tanggal 23 September 2012 

Jurnal Pembelian : 

Pembelian  Rp. 230.489.780 

PPN masukan Rp. 23.048.978 

  Kas    Rp. 253.538.758 

 

Jurnal Penjualan : 

Piutang  Rp. 257.262.995  

  Penjualan  Rp. 233.875.450 

  PPN Keluaran  Rp. 23.387.545 

 

Jurnal penyetoran PPN pada bulan Oktober 2012 

PPN Keluaran Rp. 23.387.545 

PPN Masukan    Rp. 23.048.978 

  PPN yang masih harus dibayar Rp.     388.567 

 

Table 4.14 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Masukan 

Periode November 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

6/11/2012 010.000-12.00002019  Rp     123,095,492   Rp      12,309,549  

19-11-2012 010.000-12.00002100  Rp       42,632,464   Rp        4,263,246  

28-11-2012 010.000-12.00002158  Rp        65,934,021   Rp        6,593,402  

JUMLAH  Rp     231,661,977   Rp      23,166,198  
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Table 4.15 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Keluaran  

Periode November 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

5/11/2012 010.000-12.00000049  Rp         2,808,000   Rp        280,800  

6/11/2012 010.000-12.00000050  Rp         5,296,000   Rp        529,600  

7/11/2012 010.000-12.00000051  Rp         3,096,000   Rp        309,600  

7/11/2012 010.000-12.00000052  Rp         7,137,000   Rp        713,700  

8/11/2012 010.000-12.00000053  Rp         3,454,000   Rp        345,400  

12/11/2012 010.000-12.00000054  Rp         7,027,200   Rp        702,720  

12/11/2012 010.000-12.00000055  Rp       20,568,000   Rp      2,056,800  

13-11-2012 010.000-12.00000056  Rp       13,908,000   Rp      1,390,800  

13-11-2012 010.000-12.00000057  Rp         1,725,000   Rp        172,500  

13-11-2012 010.000-12.00000058  Rp         1,408,000   Rp        140,800  

13-11-2012 010.000-12.00000059  Rp         2,169,600   Rp        216,960  

14-11-2012 010.000-12.00000060  Rp         4,585,600   Rp        458,560  

16-11-2012 010.000-12.00000061  Rp         1,896,400   Rp        189,640  

16-11-2012 010.000-12.00000062  Rp         7,245,000   Rp        724,500  

19-11-2012 010.000-12.00000063  Rp         7,506,000   Rp        750,600  

19-11-2012 010.000-12.00000064  Rp           968,000   Rp          96,800  

14-11-2012 010.000-12.00000065  Rp         5,248,000   Rp        524,800  

19-11-2012 010.000-12.00000066  Rp         1,674,000   Rp        167,400  

5/11/2012 010.000-12.00000067  Rp         1,166,000   Rp        116,600  

22-11-2012 010.000-12.00000068  Rp       12,600,000   Rp      1,260,000  

30-11-2012 010.000-12.00000069  Rp         5,520,000   Rp        552,000  

23-11-2012 010.000-12.00000070  Rp       13,140,000   Rp      1,314,000  

26-11-2012 010.000-12.00000071  Rp         1,666,800   Rp        166,680  

26-11-2012 010.000-12.00000072  Rp         3,456,000   Rp        345,600  

27-11-2012 010.000-12.00000073  Rp         1,410,000   Rp        141,000  

29-11-2012 010.000-12.00000074  Rp         8,108,800   Rp        810,880  

29-11-2012 010.000-12.00000075  Rp         6,354,000   Rp        635,400  

29-11-2012 010.000-12.00000076  Rp         7,449,600   Rp        744,960  

29-11-2012 010.000-12.00000077  Rp         3,795,000   Rp        379,500  

29-11-2012 010.000-12.00000078  Rp         2,415,000   Rp        241,500  

29-11-2012 010.000-12.00000079  Rp       52,590,000   Rp      5,259,000  

29-11-2012 010.000-12.00000080  Rp       34,750,080   Rp      3,475,008  

29-11-2012 010.000-12.00000081  Rp       30,759,000   Rp      3,075,900  

29-11-2012 010.000-12.00000082  Rp       45,468,000   Rp      4,546,800  

23-11-2012 010.000-12.00000083  Rp       34,805,000   Rp      3,480,500  

JUMLAH  Rp    363,173,080   Rp   36,317,308  



Accounting & Finance, Juni 2013 Vol 6. No. 1 
ISSN: 2302-8599  

60 
 

 

A. Pajak keluaran yang dipunggut sendiri  Rp. 36.317.308 

B. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan  Rp. 35.883.456 

PPN kurang bayar      Rp.     433.852 

 

Masa pajak bulan November 2012 dilaporkan pada tanggal 11 November 

2012 

Jurnal Pembelian : 

Pembelian  Rp. 358.834.560 

PPN masukan Rp. 35.883.456 

  Kas    Rp. 394.718.016 

 

Jurnal Penjualan : 

Piutang  Rp. 399.490.388  

  Penjualan  Rp. 363.173.080 

  PPN Keluaran  Rp. 36.317.308 

 

 

Jurnal penyetoran PPN pada bulan November 2012 

PPN Keluaran Rp. 36.317.308 

PPN Masukan    Rp. 35.883.456 

  PPN yang masih harus dibayar Rp.     433.852 

 

Table 4.16 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Masukan 

Periode Desember 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

10/12/2012 010.000-12.00002235  Rp      42,904,032   Rp        4,290,403  

19-12-2012 010.000-12.00002305  Rp      68,163,985   Rp        6,816,399  

JUMLAH  Rp    111,068,017   Rp      11,106,802  
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Table 4.17 

CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

Perhitungan PPN Keluaran  

Periode Desember 2012 

TANGGAL NO FAKTUR PAJAK DPP PPN 

4/12/2012 010.000-12.00000084  Rp         5,976,000   Rp        597,600  

7/12/2012 010.000-12.00000085  Rp         3,030,000   Rp        303,000  

6/12/2012 010.000-12.00000086  Rp         7,046,400   Rp        704,640  

6/12/2012 010.000-12.00000087  Rp         6,812,800   Rp        681,280  

11/12/2012 010.000-12.00000088  Rp       10,431,200   Rp      1,043,120  

11/12/2012 010.000-12.00000089  Rp         5,404,800   Rp        540,480  

15-12-2012 010.000-12.00000090  Rp       19,909,440   Rp      1,990,944  

20-12-2012 010.000-12.00000091  Rp         3,526,400   Rp        352,640  

4/12/2012 010.000-12.00000092  Rp         7,856,000   Rp        785,600  

6/12/2012 010.000-12.00000093  Rp         4,256,000   Rp        425,600  

6/12/2012 010.000-12.00000094  Rp           446,400   Rp          44,640  

7/12/2012 010.000-12.00000095  Rp         2,030,400   Rp        203,040  

20-12-2012 010.000-12.00000096  Rp       15,420,000   Rp      1,542,000  

20-12-2012 010.000-12.00000097  Rp       21,580,000   Rp      2,158,000  

JUMLAH  Rp  113,725,840   Rp 11,372,584  

 

 

A. Pajak keluaran yang dipunggut sendiri  Rp. 11.372.584 

B. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan  Rp. 11.106.802 

PPN kurang bayar      Rp.     265.782 

 

Masa pajak bulan Desember 2012 dilaporkan pada tanggal 16 Januari 2013 

Jurnal Pembelian : 

Pembelian  Rp. 111.068.020 

PPN masukan Rp. 11.106.802 

  Kas    Rp. 122.174.822 

 

Jurnal Penjualan : 

Piutang  Rp. 125.098.424  

  Penjualan  Rp. 113.725.840 

  PPN Keluaran  Rp. 11.372.584 

 

Jurnal penyetoran PPN pada bulan Desember 2012 

PPN Keluaran Rp. 11.372.584 

PPN Masukan    Rp. 11.106.802 

  PPN yang masih harus dibayar Rp.     265.782  
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Perhitungan Data 

1 Analisis Regresi 

 Penulis akan menguji pengaruh PPN Kurang Bayar terhadap Saldo kas 

dengan rumus regresi. Jika PPN kurang bayar, maka akan menambah beban dan 

dapat mengurangi kas perusahaan. Berikut daftar PPN kurang bayar dan salso kas 

disetiap bulannya 

Daftar Saldo Kas : 

 
 

NO BULAN KAS 

1 MEI  Rp           37,956,000  

2 JUNI  Rp             7,257,900  

3 JULI  Rp           37,850,000  

4 AGUSTUS  Rp           35,431,600  

5 SEPTEMBER  Rp           10,431,600  

6 OKTOBER  Rp           38,443,161  

7 NOVEMBER  Rp           27,067,000  

8 DESEMBER  Rp           32,876,500  

JUMLAH  Rp         227,313,761  

 

Daftar PPN kurang bayar : 

NO BULAN PPN KURANG BAYAR 

1 MEI  Rp                       980.293  

2 JUNI  Rp                       603.989  

3 JULI  Rp                       271.997  

4 AGUSTUS  Rp                       121.650  

5 SEPTEMBER  Rp                       150.656  

6 OKTOBER  Rp                       338.567  

7 NOVEMBER  Rp                       433.852  

8 DESEMBER  Rp                       265.782  

JUMLAH  Rp                   3.166.786  
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Tabel 4.18 

Perhitungan Uji Korelasi Tingkat Pengaruh PPN kurang bayar 

Terhadap Laporan Keuangan pada Bulan Mei sampai Bulan Desember 2012 

(dalam jutaan rupiah) 

BULAN X Y X.Y X² Y² 

MEI 

      

980  

      

37,956  

      

37,196,880  

           

960,400  

     

1,440,657,936  

JUNI 

      

603  

       

7,257  4,375,971 

           

363,609  

         

52,664,049  

JULI 

      

271  

      

37,850  

      

10,257,350  

             

73,441  

     

1,432,622,500  

AGUSTUS 

      

121  

      

35,431  4,287,151 

             

14,641  

     

1,255,355,761  

SEPTEMBER 

      

150  

      

10,431  1,564,650 

             

22,500  

       

108,805,761  

OKTOBER 

      

338  

      

38,443  

      

12,993,734  

           

114,244  

     

1,477,864,249  

NOVEMBER 

      

433  

      

27,067  

      

11,720,011  

           

187,489  

       

732,622,489  

DESEMBER 

      

265  

      

32,876  8,712,140 

             

70,225  

     

1,080,831,376  

TOTAL 

     

3,161  

     

227,311  

       

91,107,887  

            

1,806,549  

      

7,581,424,121  

 

Berdasarkan data diatas dapat dihitung Tingkat pengaruh PPN kurang bayar (X) 

Terhadap saldo kas (Y) melalui rumus Regresi sederhana sebagai berikut: 
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a = Y – bX 

 

   = 28.414 – 2,3.(395) 

 

   = 28.414 – 908,5 

 

   = 27.505,5 

 

Y = 27.505,5 + 2,3X 

 

Dalam pengujian regresi sederhana didapatkan rumus Y = 27.505,5 + 2,3X 

yang artinya, jika PPN kurang bayar tidak ada (X=0) maka saldo kas 27.505,5, 

dan jika PPN kurang bayar 1 (X=1) maka akan mempengaruhi atau merubah saldo 

kas sebesar 2,3. 

Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk 

melakukan prediksi (ramalan). Misalkan nilai PPN kurang bayar 150.565, maka 

nilai rata-rata saldo kas adalah: 

 

 

Y = 27.505,5 + 2,3 (150.565) 

 

    = 27.505,5 + 346.299,5 

 

    = 373.805 

 

2. Analisis Koefisien Korelasi 
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Dari perhitungan korelasi didapatkan  r = 0,05 yang artinya, PPN kurang 

bayar dan saldo kas CV. Galvanis Mitra Sejahtera memiliki korelasi positif dan 

tidak signikan atau sangat lemah. Hal ini ditunjukkan melalui tabel korelasi 

berikut: 

 

Besar r Inteprestasi 

0,00 - < 0,20 Hubungan sangat lemah  

≥ 0,20 - < 0,40 Hubungan rendah 

≥ 0,40 - < 0,70 Hubungan sedag atau cukup 

≥ 0,70 - < 0,90 Hubungan kuat atau tinggi 

≥ 0,90 - ≤ 1,00 Hubungan sangat kuat atau tinggi 

 Sumber: JP. Guilford, Fundamental Statistic in Psychology and Education 

 

3. Analisis Koefisien Determinasi 

Kemudian hasil dari Koefisien Korelasi dimasukkan kedalam rumus Koefisien 

Determinasi dengan rumus sebagi berikut : 

 

KD = r² x 100% 

KD = 0,05² x 100% 

       = 0,0025 x 100% 

       = 0,25% 

 

 Yang artinya saldo kas CV, Galvanis Mitra sejahtera dipengaruhi PPn 

kurang bayar sebesar 0,25% dan sisanya 99,75% dipengaruhi oleh hal lain yang 

tidak diteliti. 
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4. Uji Signifikan Koefisien Korelasi 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah PPN kurang bayar terhadap saldo 

kas sangat mengalami keberartian dalam pengaruh rentabilitas ekonomi 

diperlukan Uji Signifikan Koefisien Korelasi dengan menggunakan uji-t sebagai 

berikut: 

 

Hipotesis : H0 : Koefisien korelasi tidak signifikan  

   H1 : koefisien korelasi signifikan 

Ketentuan  :Terima H0, Jika thitung <ttabel 

   Tolak H0, Jika thitung >t table 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   T hitungnya: 0,1226 

 

Sedangkan untuk menghitung ttabel dipergunakan rumus sebagai berikut: 

Taraf nyata atau tingkat kesalahan ( α ) = 5% 

Derajat bebas  (df) = n – k 

 df =  n – 1 

 df =  8 –  1 

 df =  7 

ttable = (0,05:7) 

   = 1,895 

 

 

             Penerimaan Ho 0,1226  

  Penolakan Ho 
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 -1,895    1,895  

Gambar 4.2 pengujian T hitung dan T tabel 

 

 

Dengan demikian nilai hitung t lebih kecil dari nilai table t atau nilai 

hitung t di daerah penerimaan Ho. Kesimpulannya diperoleh keterangan objektif 

bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara PPN kurang bayar terhadap 

saldo kas. 

 

Hasil Penelitian 

 

Dari penelitian diatas yang terjadi dari bulan Mei sampai bulan Desember 

2012, untuk penyetoran tidak ada keterlambatan pembayaran Pajak Pertambahan 

Nilai sehingga tidak ada denda yang harus dibayar oleh perusahaan. CV. Galvanis 

Mitra Sejahtera selalu mengalami kurang bayar karena ada beberapa pembelian 

yang tidak menggunakan BKP, hal tersebut akan merugikan bagi perusahaan. 

Melalui perhitungan regresi, variabel PPN kurang bayar (X) dan saldo kas 

(Y) didapatkan rumus Y = 27.505,5 + 2,3X. Dari perhitungan Koefisien Korelasi, 

antara X dan Y adalah 0,05 yang menunjukkan korelasi positif antara Tingkat 

pengaruh PPN kurang bayar (X)  terhadap saldo kas (Y). Dan apabila terjadi 

peningkatan terhadap besarnya X maka akan terjadi pula terhadap besarnya Y. 

Hal tersebut berarti sebesar 0,25% ini menunjukkan bahwa perubahan saldo kas 

tergatung besar kecilnya tingkat PPN kurang bayar yang dihitung melalui 

koefisien determinasi, dan 99,75% dipengaruhi hal lain yang tidak diteliti. 

 Dari perhitungan diatas diketahui T hitung = 0,1226 dan T table = 1,895 

ini menunjukan bahwa T hitung = 0,1226< T table =1,895 hal ini berarti H1 

ditolak, H0 diterima artinya pada taraf sinigfikasi α = 5%, data yang diperoleh dari 

sample  tidak mendukung hipotesis alternative, sehingga hipotesis penulis bahwa 

hubungan antara PPN kurang bayar (x) terhadap saldo kas (Y) pada CV. Galvanis 

Mitra Sejatera tidak signifikan atau sangat lemah. 

 

 

Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di CV. Galvanis Mitra 

Sejahtera dan berdasarkan teori-teori peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Galvanis Mitra Sejahtera 

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal itu terlihat 

dari  perusahaan menghitung antara selisih Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan 

yang hasilnya adalah Pajak Terutang. CV. Galvanis Mitra Sejahtera selalu 

mengalami kurang bayar karena ada beberapa pembelian yang tidak memakai 

PPN, hal tersebut dapat merugikan perusahaan. Dalam pelaporannya CV. 

Galvanis Mitra Sejatera tidak ada keterlambatan sehingga tidak ada denda. 
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2) Berdasarkan hasil penelitian melalui perhitungan regresi hubungan antara 

variabel PPN kurang bayar (X) terhadap saldo kas (Y) dirumuskan dengan Y = 

27.505,5 + 2,3X. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak 

signifikan antara PPN kurang bayar terhadap saldo kas, dengan pengujian analisis 

korelasi untuk hubungan kedua variabel ini sebesar 0,05 dan koefesien 

Determinasi 0,25%, selebihnya yaitu (100%-0.25%) = 99,75% variabel Y 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Uji signifikan 

satu sisi satu pihak kanan dengan tingkat kesalahan (α) sebesar 5% diperoleh t 

hitung 0,1226 lebih kecil dari t table 1,895. Hal ini berada di daerah penerimaan 

H0 dan penolakan Hı. 
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