
Accounting & Finance, September 2011   Vol 4. No. 2 
ISSN: 2302-8599  
 

1 

 

ANALISA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA SMK NEGERI 58 

JAKARTA 

Sri Mulyani 

Dosen Tetap Akuntansi STIE Pertiwi 

 

ABSTRAKSI 

Penulis menggunakan metode analisis perbandingan antara anggaran pendapatan dan 

belanja terhadap realisasinya, untuk melihat kebenaran dari analisis anggaran pendapatan dan 

belanja. Berdasarkan pada data Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah beserta 

realisasinya selama dua tahun pelajaran 2007/2008 sampai dengan 2009/2010. 

 

Dapat dijelaskan bahwa analisis anggaran pendapatan dan belanja pada tahun 

pelajaran 2009/2010 sebesar Rp. 6.907.441.040, sedangkan tahun pelajaran 2009/2010 

sebesar Rp. 9.558.499.648. sehingga anggaran pendapatan dan belanja mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 2.651.058.608 atau 38,38%. 

 

Dengan menggunakan analisis realisasi pendapatan dan belanja pada tahun  pelajaran 

2007/2008 sebesar Rp. 7.382.374.376, sedangkan tahun pelajaran 2009/2010 sebesar Rp. 

8.456.222.656. sehingga realisasi pendapatan dan belanja mengalami peningkatan sebesar 

Rp. 1.073.848.280 atau 14,50%. 

 

Dengan menggunakan analisis perbandingan anggaran pendapatan dan belanja 

terhadap realisasi pendapatan dan belanja. Dimana  untuk anggaran pendapatan dan belanja 

pada tahun pelajaran 2007/2008 sebesar Rp. 6.907.441.040 terhadap realisasi pendapatan dan 

belanja pada tahun pelajaran 2007/2008 sebesar      Rp. 7.382.374.376 dengan pencapaian 

106,88% sedangkan kelebihannya sebesar              Rp. 474.933.336% . 

 

Dengan menggunakan analisis perbandingan anggaran pendapatan dan belanja 

terhadap realisasi pendapatan dan belanja. Dimana  untuk anggaran pendapatan dan belanja 

pada tahun pelajaran 2009/2010 sebesar Rp. 9.558.499.648 terhadap realisasi pendapatan dan 

belanja pada tahun pelajaran 2009/2010 sebesar Rp. 8.456.222.656 dengan pencapaian 

88,47% sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.102.276.992 atau 11,53% tidak terealisasi. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sedang berlangsung, semua bermuara pada 

tercapainya tujuan pendidikan yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
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bertanggung jawab, seperti yang diinginkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 

tahun 2003. 

Pengelola sekolah yang baik memerlukan belanja yang memadai, sedangkan 

kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang pendidikan sangat 

terbatas. Bertolak dari kondisi tersebut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut. 

Bentuk kebijakan itu berupa pembuatan perencanaan terpadu, sumber dan penggunaan 

dana yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang 

didalamnya memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Hal tersebut 

dimungkinkan sebab pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan 

orangtua peserta didik. 

Untuk dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satunya hal paling 

penting adalah mengelola belanja dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang 

diperlukan. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian diatas, peneliti dapat mengemukakan masalah sabagai berikut : 

1. Seberapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja pada SMK Negeri 58 Jakarta ? 

2. Seberapa besar Realisasi Pendapatan dan Belanja pada SMK Negeri 58 Jakarta 

3. Seberapa besar kemencengan atau ketidaksesuaian antara Anggaran dengan Realisasi      

Pendapatan dan Belanja pada SMK Negeri 58 Jakarta  ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui Seberapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja pada 

SMK Negeri 58 Jakarta 

2. Untuk mengetahui Seberapa besar Realisasi Pendapatan dan Belanja pada 

SMK Negeri 58 Jakarta 

3. Untuk mengetahui seberapa besar kemencengan atau ketidak sesuaian antara 

Anggaran dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada SMK Negeri 58 

Jakarta 

1.3.2 MANFAAT 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti dan 

dapat menambah wawasan dalam menerapkan model teori tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja serta menerapkan teori-teori dan membandingkannya 

dengan praktek yang terjadi dalam perusahaan 

2. Bagi pihak SMK Negeri 58 Jakarta 

Merupakan informasi untuk menilai dan menumbuhkan keterbukaan, 

partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata-kata kunci untuk 

mewujudkan efektifitas pembelanjaan pendidikan dalam hal ini untuk 

Anggaran  dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja 

3. Bagi Kampus STIE Pertiwi Jakarta 

Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai Analisis 

Anggaran Pendapatan dan Belanja pada SMK Negeri 58 Jakarta. 
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2. Landasan Teori 

2.1. Pengertian Penganggaran 

Menurut Sony Y, dkk (2005 : 27) Anggaran adalah suatu rencana terinci yang 

dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif , biasanya dalam satuan uang 

(perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber 

suatu organisasi. Menurut Edwards, et.al (1959), istilah anggaran yang dalam Bahasa Inggris 

dikenal dengan kata budget berasal dari Bahasa Perancis “bougette” yang berarti tas kecil. 

Secara historis istilah itu muncul merujuk pada peristiwa tahun 1733 ketika Menteri 

Keuangan Inggris menyimpan proposal keuangan pemerintah yang akan dilaporkan kepada 

parlemen dalam sebuah tas kulit kecil. Anggaran umumnya dibuat dalam jangka pendek, 

yaitu untuk durasi waktu satu tahun atau kurang. Namun, tidak jarang juga ditemui anggaran 

yang dibuat untuk jangka menengah (2-3 tahun) dan anggaran jangka panjang (3 tahun lebih). 

Suatu anggaran harus terorganisasi secara rapi, jelas, rinci dan komprehensif. Proses 

pengganggaran harus dilakukan secara jujur dan terbuka serta dilaporkan dalam suatu 

struktur yang mudah dipahami dan relevan dalam proses operasional dan pengendalian 

organisasi. Untuk menyusun suatu anggaran, organisasi harus mengembangkan lebih dahulu 

perencanaan strategis. Melalui perencanaan strategis tersebut, anggaran mendapatkan 

kerangka acuan strategis. Disini, anggaran menjadi bermakna sebagai alokasi sumber daya 

(keuangan) untuk mendanai berbagai program dan kegiatan (strategis).  

Anggaran merupakan titik fokus dari persekutuan antara proses perencanaan dan 

pengendalian. Penganggaran (budgeting) adalah proses penerjemahan rencana aktivitas ke 

dalam rencana keuangan (budget). Dalam makna yang lebih luas, penganggaran meliputi 

penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggung jawaban anggaran yang biasa dikenal 

dengan siklus anggaran. Dengan demikian, penganggaran perlu adanya standarisasi dalam 

berbagai formulir, dokumen, instruksi dan prosedur karena menyangkut dan terkait dengan 

operasional perusahaan sehari-hari. 

Di Amerika Serikat, GASB Codification, Sec. 1100.109 menyatakan bahwa setiap 

pemerintahan harus membuat anggaran tahunan dan sistem akuntansi harus didesain untuk 

memungkinkan pengendalian anggaran yang memadai serta laporan yang membandingkan 

dengan realisasi dan anggaran harus dibuat (Freeman and Shoulders, 2000). Di Indonesia 

anggaran diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan diimplementasikan dengan 

disusunnya UU APBN setiap tahun. 

Menurut Nanang Fattah (2006 : 23) Anggaran belanja pendidikan terdiri dari dua sisi 

yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran 

untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah Pendapatan yang 

diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. 

Untuk sekolah negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri 

dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid dan sumber 

lain. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap 

tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat 

ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara 

sekolah yang satu dan daerah yang lain. Serta dari waktu ke waktu.  
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Menurut M. Munandar (1986 : 1) Tahun 2004 yang dimaksud “Business Budget atau 

budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi 

keseluruhan kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku 

untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang”. 

Dari pengertian tersebut nampaklah bahwa budget mempunyai empat unsur yaitu : 

1.  Budget ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang 

akan dilakukan diwaktu yang akan datang 

2.  Budget meliputi kegiatan perusahaan yaitu mencakup semua kegiatan yang akan 

dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan 

3. Budget dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan yang dapat 

diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam) 

4. Budget, jangka waktu tertentu yang akan datang yang menunjukan bahwa budget 

berlakunya untuk masa yang akan datang. 

Sebagaimana telah diutarakan di atas, budget mempunyai tiga kegunaan 

pokok, yaitu : 

1. Sebagai pedoman kerja  

Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arahan serta sekaligus 

memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan yang akan 

datang. 

2. Sebagai alat pengawas kerja 

Budget berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian-

bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling 

bekerjasama dengan baik, untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan. 

3. Sebagai alat evaluasi kerja 

Budget berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai 

(evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti.  

Dengan membandingkan antara apa yang tertuang di dalam budget dengan apa 

yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah perusahaan telah 

sukses bekerja ataukah kurang sukses bekerja. 

2.2. Fungsi Anggaran 

Sebagai sebuah instrumen penting dalam proses manajemen, anggaran atau 

penganggaran memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi Perencanaan  

 Sebagai alat perencanaan, penganggaran memaksa manajemen untuk 

merencanakan masa depan, paling tidak dalam aspek keuangan. 

2.   Fungsi Koordinasi dan Komunikasi 

 Anggaran juga berfungsi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi.  
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1. Fungsi Motivasi  

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

2. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran 

yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para jajaran manajemen yang ikut 

berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut.  

3. Fungsi Pembelajaran 

Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik pata manajer mengenal 

bagaimana bekerja secara rinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya 

sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lainnya didalam 

organisasi yang bersangkutan. 

2.3. Penyusunan Anggaran 

 Penyusunan anggaran merupakan proses akuntansi sekaligus proses manajemen. Dari 

segi proses akuntansi, penyusunan anggaran merupakan studi terhadap mekanisme, prosedur 

untuk merakit data dan membentuk anggaran. Dari segi manajemen, penyusunan anggaran 

merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian 

dari program. Kebanyakan organisasi membuat anggaran untuk tahun mendatang pada empat 

atau lima bulan terkahir dan tahun berjalan. Namun, ada pula organisai yang 

mengembangkan prinsip anggaran berkelanjutan. Anggaran ini dibuat untuk jangka waktu 12 

bulan. Bila anggaran tidak diimplementasikan selama satu bulan, maka satu bulan dimasa 

depan dibuat dan ditambahkan sebagai anggaran tahun berjalan. Dengan demikian, 

perusahaan selalu memiliki rencana keuangan dalam 12 bulan kedepan. 

Penyusunan program berhubungan dengan peran departemen anggaran dan komite 

anggaran. Departemen anggaran mengadministrasikan aliran informasi dari sistem 

pengendalian melalui anggaran. Anggaran biasanya berjangka waktu satu tahun dan dirinci 

untuk setiap semester atau setiap triwulan atau setiap bulan selama tahun yang bersangkutan. 

Langkah-langkah dalam penyusunan anggaran biasanya sebagai berikut : 

1. Menerbitkan pedoman, prosedur dan formulir-formulir untuk penyusunan 

anggaran. 

2. Mengkoordinasikan dan menerbitkan setiap asumsi-asumsi dasar yang 

dikeluarkan kantor pusat untuk digunakan dalam menyusun anggaran. 

3. Menjamin bahwa informasi dikomunikasikan secara wajar di antara unit-unit 

organisasi yang saling berhubungan. 

4. Membantu pusat-pusat pertanggungjawaban didalam menyusun anggaran. 

5. Menganalisis usulan anggaran dan membuat rekomendasi , pertama pada 

penyusun anggaran dan selanjutnya pada manajemen puncak. 

6. Menganalisis laporan prestasi sesungguhnya dibandingkan anggarannya, 

menginterprestasikan hasil-hasilnya dan menyiapkan laporan ringkas untuk 

manajemen puncak. 

7. Mengadministrasikan proses penyesuaian anggaran selama tahun yang 

bersangkutan. 

8. Mengkoordinasikan dan secara fungsional mengendalikan pekerjaan departemen 

anggaran di eselon bawah. 

Tim Penyusun Anggaran bertugas mengusulkan kepada manajemen puncak 

mengenai pedoman umum penyusunan anggaran, menyebarkan pedoman tersebut 

setelah disetujui manajemen puncak, mengoordinasikan berbagai macam usulan 

anggaran yang disusun secara terpisah oleh berbagai unit organisasi, menyelesaikan 
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perbedaan yang timbul di antara usulan anggaran, menyerahkan anggaran final pada 

manajemen puncak dan dewan komisaris (bagi perusahaan) untuk disahkan dan 

mendistribusikan anggaran yang telah disahkan kepada berbagai unit organisasi. 

 

2.4. Revisi Anggaran 

Anggaran suatu organisasi disusun berdasar asumsi-asumsi bahwa kondisi tertentu 

akan berlaku selama satu tahun anggaran. Jika kondisi sesungguhnya ternyata berbeda 

dengan yang diasumsikan maka sangat mungkin untuk melakukan revisi anggaran. Revisi 

anggaran dapat dilaksanakan dengan salah satu dari dua macam prosedur berikut. 

1. Dilakukan secara sistematis, misalnya setiap triwulan, semesteran dan sebagainya 

2. Hanya dilakukan jika kondisi yang mendasari penyusunan anggaran menyimpang 

dari yang diasumsikan semula. 

2.5. Organisasi Penyusunan Anggaran 

Harus ada seseorang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan 

mengoordinasikan seluruh proses penganggaran organisasi yang bekerja di bawah arahan tim 

anggaran. Penyusunan anggaran dalam suatu organisasi biasanya dikoordinasi oleh tim 

anggaran dan departemen anggaran. Tim atau komite anggaran anggotanya terdiri atas 

manajer divisi dan manajer lainnya yang melaksanakan fungsi-fungsi pokok kegiatan suatu 

organisasi atau unit organisasi. Tim anggaran berperan dalam pemeriksaan anggaran yang 

dibuat, memberikan tuntutan kebijakan dan tujuan anggaran , mengasistensi unit-unit 

penyusunan anggaran, menyelesaikan berbagai konflik anggaran, menyetujui anggaran final 

(sebelum disetujui dewan komisaris), serta memonitor kerja actual dari pelaksanaan 

anggaran. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Untuk mencapai keuangan sekolah yang baik maka perlu diketahui Alur Kerja 

Keuangan SMK N 58 Jakarta secara singkat sebagai berikut : 

Kepala Sekolah mengintruksikan kepada Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, QA/ 

WMM, Kesiswaan, Humas DU/DI, Sarana prasarana, Kepala sub bagian tata usaha dan 

Komite sekolah untuk membuat program/ action plan yang menampung berbagai 

kebutuhan dalam menunjang proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

Dari program/action plan itu disusun menjadi RAPBS, Setelah menjadi  RAPBS, 

kepala sekolah dan komite sekolah mempersiapkan rapat kerja awal tahun pelajaran, 

Komite sekolah mengundang orang tua siswa dan pihak sekolah untuk 

memusyawarahkan RAPBS.  

RAPBS yang telah disepakati bersama (oleh semua pihak) disahkan menjadi APBS 

dengan ditandatangani  oleh Kepala sekolah dan Ketua komite serta disahkan oleh 

Kepala Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur dan selanjutnya APBS tersebut 

dijadikn sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan keuangan sekolah. 

Untuk merealisasikan APBS, diajukan dalam bentuk proposal kegiatan atau 

permohonan dana untuk suatu kegiatan melalui Kepala sub bagian tata usaha, 

selanjutnya Kepala sub bagian tata usaha meneruskan kepada Kepala sekolah untuk 

mendapat revisi dan persetujuan pencairan, setelah mendapat persetujuan Kepala 

sekolah, Kepala sub bagian tata usaha memerintahakan bendahara untuk membayar 

pengajuan tersebut dan membukukan serta meng-spj-kannya.  
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Berdasarkan penalaran pada penelitian ini, maka kerangka pemikiran sebagai pijakan 

materi skripsi ini dibangun dalam bentuk bagan sebagai berikut. 

Maka dapat digambarkan dalam model desain penelitian yaitu : 

 

 

 

 

3.2  Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis menarik kesimpulan yang 

bersifat sementara (hipotesis) adalah bahwa anggaran yang disusun dalam penelitian ini 

tidak sesuai dengan realisasinya. 

 

3.3 Asumsi 

  Dalam penelitian ini dijabarkan mengenai analisis anggaran, oleh karenanya variabel-

variabel yang akan diteliti adalah mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan 

belanja terhadap realisasinya.  

  Sehubungan dengan hal diatas diasumsikan apabila penyusunan anggaran disusun 

dengan baik maka kemencengan/ ketidaksesuaian terhadap realisasinya relatif wajar. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan 

metode yaitu : 

1. Riset Kepustakaan 

Dimaksudkan untuk memperoleh data yang dijadikan landasan teori dan landasan 

konsep bagi penulis. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku serta literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

2. Penelitian Lapangan 

Ditujukan untuk memperoleh data yang terkait langsung dengan objek penelitian, 

dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pegawai SMK Negeri 58 Jakarta yang 

relevan dengan melakukan analisis atas Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah (APBS). 

3. Wawancara 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung 

kepada pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi 

yang diperlukan dalam penulisan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam setiap anggaran yang disusun untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah 

paling tidak harus memuat 6 hal atau informasi yaitu Informasi rencana kegiatan, 

Uraian kegiatan program, Informasi kebutuhan, Data kebutuhan harga satuan,  Jumlah 

anggaran dan Sumber dana. 

Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama dengan 

rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Ini 

dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran, 

Terjadinya penghematan atau pemborosan, Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai 

dengan yang telah diprogramkan, Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi dan 

Penyusunan anggaran yang kurang tepat. 

 

 

 

 

         

 

  

Anggaran Realisasi Selisih 

Anggaran 
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Sehingga Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis 

perbandingan untuk menggambarkan terjadinya selisih anggaran yang direncanakan 

terhadap realisasi anggaran. 

 

 

 

 

4. PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja  

 Anggaran pendapatan meliputi anggaran penerimaan dari pemerintah, 

penerimaan dari masyarakat, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan 

Anggaran belanja terdiri dari Anggaran Belanja Aparatur Daerah dan 

Belanja Pelayanan Publik. Tiap-tiap bagian belanja dibagi menjadi Belanja 

Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Untuk itu penulis 

perlu membuat analisis anggaran pendapatan dan belanja pada tabel di 

bawah ini. 

 

 

Tabel 4.1 : Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja SMK Negeri 58 Jakarta Pada 

Tahun Pelajaran 2007/2008 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 

No Uraian 
 2007/2008 

(Rp) 

2009/2010 

(RP) 

Kenaikan/ 

Penurunan     

(-) 

(Rp) 

% 

1. Pendapatan dari Pemerintah 

1. APBD 

2. APBN 

 

3.595.101.040 

99.995.000 

 

5.422.319.648 

204.280.000 

 

1.827.218.608 

104.285.000 

 

50,83 

104,29 

 Jumlah Pendapatan dari 

Pemerintah 

 

3.695.096.040 

 

5.626.599.648 

 

1.931.503.608 

 

52,27 

 Pendapatan dari Komite 

(Masyarakat) 

3. Masyarakat 

 

 

3.212.345.000 

 

 

3.931.900.000 

 

 

719.555.000 

 

 

22,40 

 Jumlah Pendapatan dari 

Masyarakat 

 

3.212.345.000 

 

3.931.900.000 

 

719.555.000 

 

22,40 

 Jumlah Pendapatan 

Keseluruhan 

 

6.907.441.040 

 

9.558.499.648 

 

2.651.058.608 

 

38,38 

No Uraian 
 2007/2008 

(Rp) 

2009/2010 

(RP) 

Kenaikan/ 

Penurunan     

(-) 

(Rp) 

% 

2. Belanja dari Pemerintah 

1. Gaji : 

Gaji Guru & Pegawai –

PNS 

 

 

 

 

1.515.660.000 

 

 

 

 

1.845.738.000 

 

 

 

 

330.078.000 

 

 

 

 

21,78 
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Gaji Guru CPNS 

 

TKD Guru /Pegawai -PNS 

& CPNS 

 

Gaji ke-13 -guru/pegawai 

PNS dan -CPNS 

 

TAL : 

Telepon, Listrik, Air 

 

 

BOP : 

Pembelian ATK 

 

Pembelian Bahan Peraga 

 

Pembelian Alat Listrik 

 

Pembelian Alat Kebersihan 

 

Pembelian Cetak Umum 

 

Pembelian Konsumsi 

 

Pembelian Pemeliharaan - 

Sarana Prasana 

 

Pembelian Pemeliharaan - 

Peralatan Praktek 

 

Subsidi RSBI/SSN : 

Pengembangan Standar –

Proses 

 

144.283.140 

 

 

1.105.800.000 

 

 

96.055.795 

 

 

81.000.000 

 

 

 

30.960.000 

 

69.062.205 

 

63.500.000 

 

- 

 

4.336.500 

 

- 

 

 

434.443.400 

 

 

50.000.000 

 

 

 

- 

158.822.400 

 

 

1.509.112..548 

 

 

167.046.700 

 

 

102.000.000 

 

 

 

80.000.000 

 

350.000.000 

 

45.000.000 

 

75.000.000 

 

245.000.000 

 

45.000.000 

 

 

550.000.000 

 

 

149.600.000 

 

 

 

100.000.000 

14.539.260 

 

 

403.312.548 

 

 

70.990.905 

 

 

21.000.000 

 

 

 

49.040.000 

 

280.937.795 

 

(18.500.000) 

 

75.000.000 

 

240.663.500 

 

45.000.000 

 

 

115.556.600 

 

 

99.600.000 

 

 

 

100.000.000 

10,08 

 

 

36,47 

 

 

73,91 

 

 

25,93 

 

 

 

158,40 

 

406,79 

 

(29,13) 

 

- 

 

5.549,72 

 

- 

 

 

26,60 

 

 

199,20 

 

 

 

- 

 

No Uraian 
 2007/2008 

(Rp) 

2009/2010 

(RP) 

Kenaikan/ 

Penurunan     

(-) 

(Rp) 

% 

 2. BOMM : 

Standar Pengembangan -  

Proses 

 

Subsidi RSBI/SSN : 

Standar Pengembangan – 

Proses 

 

 

64.995.000 

 

 

35.000.000 

 

 

104.280.000 

 

 

100.000.000 

 

 

39.285.000 

 

 

65.000.000 

 

 

60,44 

 

 

185,71 

 Jumlah Belanja dari 

Pemerintah 

3.695.096.040 5.626.599.648 1.931.503.608 52,27 

 Belanja dari Komite 

(Masyarakat) 

3. Pengembangan Standar- 

Kompetensi Kelulusan 

 

 

 

154.208.500 

 

 

 

85.192.500 

 

 

 

(69.016.000) 

 

 

 

(44,75) 
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Pengembangan Standar –

Isi 

 

Pengembangan Standar –

Proses 

 

Pengembangan Standar –

Penilaian 

 

Pengembangan Standar -

Pendidik dan Tenaga –

Kependidikan 

 

Pengembangan Standar- 

Sarana dan Prasarana 

 

Pengembangan Standar –

Pengelolaan 

 

Pengembangan Standar –

Pembelanjaan 

 

 

186.439.000 

 

 

1.074.749.000 

 

 

32.531.500 

 

 

 

569.535.000 

 

 

454.387.000 

 

 

281.528.500 

 

 

458.966.500 

 

 

352.667.000 

 

 

1.224.939.500 

 

 

32.531.500 

 

 

 

575.235.000 

 

 

454.387.000 

 

 

290.528.500 

 

 

458.966.500 

 

 

166.228.000 

 

 

150.190.500 

 

 

0 

 

 

 

5.700.000 

 

 

0 

 

 

9.000.000 

 

 

0 

 

 

89,16 

 

 

13,97 

 

 

0,00 

 

 

 

1,00 

 

 

0,00 

 

 

3,20 

 

 

0,00 

 Jumlah Belanja dari 

Masyarakat 

 

3.212.345.000 

 

3.474.447.500 

 

262.102.500 

 

8,16 

 Jumlah Belanja Keseluruhan 6.907.441.040 9.101.047.148 2.193.606.108 31,76 

 Surplus/ (defisit) - 457.452.500 457.452.500 - 

  Total 6.907.441.040 9.558.499.648 2.651.058.608 38,38 

Sumber : Data APBS SMK Negeri 58 Jakarta Tahun Pelajaran 2007/2008 – 2009/2010 

Penjelasan analisis anggaran pendapatan dan belanja pada SMK Negeri 58 Jakarta sebagai 

berikut : 

Dalam perhitungan diatas bahwa untuk Anggaran Pendapatan dari Pemerintah tahun 

pelajaran 2009/2010 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun pelajaran 2007/2008, 

naik sebesar Rp. 1.931.503.608 atau 52,27% yaitu dari Rp. 3.695.096.040 menjadi Rp. 

5.626.599.648, hal ini disebabkan oleh meningkatnya  APBD dan APBN 

Anggaran Pendapatan dari Masyarakat/Komite tahun pelajaran 2009/2010 mengalami 

kenaikan dibandingkan pada tahun pelajaran 2007/2008, naik sebesar  Rp. 719.555.000 atau 

22,40% yaitu dari Rp. 3.212.345.000 menjadi                       Rp. 3.931.900.000, hal ini 

disebabkan bahwa penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2009/2010 meningkat 

dibandingkan pada tahun pelajaran 2007/2008 

Anggaran Belanja dari Pemerintah tahun pelajaran 2009/2010 mengalami kenaikan 

dibandingkan pada tahun pelajaran 2007/2009, naik sebesar                      Rp. 1.931.503.608 

atau 52,27% yaitu dari Rp. 3.695.096.040 menjadi                         Rp. 5.626.599.648, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya anggaran gaji guru dan pegawai PNS, 

TAL (telepon dan listrik), Belanja Operasional Pendidikan (BOP) yang drastis karena ada 

beberapa dalam anggaran BOP yang tidak dianggarkan ditahun 2007/2008 yaitu (pembelian 

alat kebersihan, pembelian konsumsi, subsidi RSBI) dan Belanja Operasional Manajemen 

Mutu (BOMM)  
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Anggaran Belanja dari Masyarakat/Komite tahun pelajaran 2008/2010 mengalami 

kenaikan dibandingkan pada tahun pelajaran 2007/2008, naik sebesar  Rp. 262.102.500 atau 

8,16% yaitu dari Rp. 3.212.345.000 menjadi                          Rp 3.474.447.500, hal ini 

disebabkan bahwa belanja yang dialokasikan untuk pengembangan standar pendidikan 

masing-masing kebutuhan lebih banyak yang meningkat dari tahun pelajaran sebelumnya.  

Surplus tahun pelajaran 2009/2010 adalah sebesar Rp. 457.452.500 dimana dana 

tersebut diperuntukan untuk subsidi keringanan siswa kurang mampu sedangkan untuk tahun 

pelajaran 2007/2008 tidak ada penganggaran khusus untuk subsidi keringana siswa.  

Sehingga Total Anggaran pendapatan dan belanja pada tahun pelajaran 2009/2010 

mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun pelajaran 2009/2010, naik sebesar Rp. 

2.651.058.608 atau 38,38%  yaitu dari Rp. 6.907.441.040  menjadi      Rp. 9.558.499.648 hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya APBD dan APBN tahun pelajaran 

2010/2011 dibandingkan pada tahun pelajaran 2007/2008, meningkatnya anggaran 

pendapatan dan belanja dari masyarakat/komite tahun pelajaran 2009/2010 dibandingkan 

pada tahun pelajaran 2007/2008, meningkatnya anggaran belanja-belanja tahun pelajaran 

2009/2010 dibandingkan pada tahun pelajaran 2007/2008 baik dari pemerintah maupun dari 

masyarakat/komite 

Meskipun terdapat penurunan pada salah satu item belanja baik dari pemerintah 

maupun masyarakat pada tahun pelajaran 2009/2010 dibandingkan pada tahun pelajaran 

2009/2010 tetapi dalam perhitungan diatas menunjukan bahwa persentase penurunan yang 

sangat kecil dibandingkan dengan persentase kenaikan yang sangat besar sehingga penurunan 

belanja tersebut tidak berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja. Dengan 

demikian anggaran pendapatan dan belanja tahun pelajaran 2007/2010 meningkat 

dibandingkan pada tahun pelajaran 2007/2008. 

4.2. Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja 

  Realisasi adalah pendapatan yang tersedia  yang telah diotorisasikan melalui 

anggaran (APBS) selama satu tahun anggaran/fiskal yang akan digunakan untuk 

membiayai belanja operasional dalam periode tersebut. Untuk itu penulis perlu 

membuat analisis realisasi pendapatan dan belanja yang disusun pada tabel dibawah. 

Tabel 4.2: Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja SMK Negeri 58 Jakarta Pada 

Tahun Pelajaran 2007/2008 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 

No Uraian 
 2007/2008 

(Rp) 

2009/2010 

(RP) 

Kenaikan/ 

Penurunan     

(-) 

(Rp) 

% 

1. Pendapatan dari Pemerintah 

1. APBD 

2. APBN 

 

4.408.724.376 

203.800.000 

 

4.805.042.656 

204.280.000 

 

396.318.280 

480.000 

 

9,00 

0,20 

 Jumlah Pendapatan dari 

Pemerintah 

 

4.612.524.376 

 

5.009.322.656 

 

396.798.280 

 

8,60 

 Pendapatan dari Komite 

(Masyarakat) 

3. Masyarakat 

 

 

2.769.850.000 

 

 

3.446.900.000 

 

 

677.050.000 

 

 

24,40 

 Jumlah Pendapatan dari 

Masyarakat 

 

2.769.850.000 

 

3.446.900.000 

 

677.050.000 

 

24,40 
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Jumlah Pendapatan 

Keseluruhan 

 

7.382.374.376 

 

8.456.222.656 

 

1.073.848.280 

 

14,50 

 

No Uraian 
 2007/2008 

(Rp) 

2009/2010 

(RP) 

Kenaikan/ 

Penurunan     

(-) 

(Rp) 

% 

2. Belanja dari Pemerintah 

1. Gaji : 

Gaji Guru & Pegawai –

PNS 

 

Gaji Guru CPNS 

 

TKD Guru /Pegawai -PNS 

& CPNS 

 

Gaji ke-13 -guru/pegawai 

PNS dan -CPNS 

 

TAL : 

Telepon, Listrik, Air 

 

BOP : 

Pembelian ATK 

 

Pembelian Bahan Peraga 

 

Pembelian Alat Listrik 

 

Pembelian Alat Kebersihan 

 

Pembelian Cetak Umum 

 

Pembelian Konsumsi 

 

Pembelian Pemeliharaan - 

Sarana Prasana 

 

Pembelian Pemeliharaan - 

Peralatan Praktek 

 

Subsidi RSBI/SSN : 

Pengembangan Standar –

Proses 

 

 

 

 

 

1.511.144.400 

 

114.352.128 

 

 

1.125.930.639 

 

 

60.686.433 

 

 

70.210.776 

 

 

79.992.000 

 

375.480.000 

 

50.443.200 

 

79.992.000 

 

227.736.000 

 

50.443.200 

 

 

523.224.000 

 

 

139.089.600 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1.511.144.400 

 

142.940.160 

 

 

1.174.518.948 

 

 

121.226.400 

 

 

113.612.748 

 

 

82.080.000 

 

410.400.000 

 

49.248.000 

 

82.080.000 

 

246.240.000 

 

49.248.000 

 

 

574.560.000 

 

 

147.744.000 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

0 

 

28.588.032 

 

 

48.588.309 

 

 

60.539.967 

 

 

43.401.972 

 

 

2.088.000 

 

34.920.000 

 

(1.195.200) 

 

2.088.000 

 

18.504.000 

 

(1.195.200) 

 

 

51.336.000 

 

 

8.654.400 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

0 

 

25,00 

 

 

4,30 

 

 

99,80 

 

 

61,80 

 

 

2,60 

 

9,30 

 

(2,40) 

 

2,60 

 

8,10 

 

(2,40) 

 

 

9,80 

 

 

6,20 

 

 

 

0,00 

 

No Uraian 
 2007/2008 

(Rp) 

2009/2010 

(RP) 

Kenaikan/ 

Penurunan     

(-) 

(Rp) 

% 

 Jumlah Belanja dari     
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Pemerintah 4.612.524.376 5.009.322.656 396.798.280 8,60 

  

2. BOMM : 

Standar Pengembangan -  

Proses 

 

Subsidi RSBI/SSN : 

Standar Pengembangan – 

Proses 

 

 

 

103.800.000 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

104.280.000 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

480.000 

 

 

 

0 

 

 

 

0,50 

 

 

 

0 

 
Jumlah Belanja dari 

Pemerintah 

 

4.612.524.376 

 

5.009.322.656 

 

396.798.280 

 

8,60 

 Belanja dari Komite 

(Masyarakat) 

3. Pengembangan Standar- 

Kompetensi Kelulusan 

 

Pengembangan Standar –

Isi 

 

Pengembangan Standar –

Proses 

 

Pengembangan Standar –

Penilaian 

 

Pengembangan Standar -

Pendidik dan Tenaga –

Kependidikan 

 

Pengembangan Standar- 

Sarana dan Prasarana 

 

Pengembangan Standar –

Pengelolaan 

 

 

 

170.986.700 

 

 

134.235.900 

 

 

890.090.900 

 

 

23.422.500 

 

 

 

410.065.300 

 

 

363.509.600 

 

 

225.222.800 

 

 

 

99.833.400 

 

 

351.112.000 

 

 

1.190.380.000 

 

 

29.450.000 

 

 

 

598.237.500 

 

 

422.691.950 

 

 

202.285.550 

 

 

 

 

(71.153.300) 

 

 

216.876.100 

 

 

300.289.100 

 

 

6.027.500 

 

 

 

188.172.200 

 

 

59.182.350 

 

 

(22.937.250) 

 

 

 

 

(41,60) 

 

 

161,60 

 

 

33,70 

 

 

25,70 

 

 

 

45,90 

 

 

16,30 

 

 

(10,20) 

No Uraian 

 

2007/2008(Rp

) 

2009/2010 

(RP) 

Kenaikan/ 

Penurunan     

(-) 

(Rp) 

% 

 Pengembangan Standar -

Pembelanjaan 

334.869.800 

 

169.103.000 (165.766.800) (49,50) 

 Jumlah Belanja dari 

Masyarakat 

 

2.552.403.500 

 

3.063.093.400 

 

510.689.900 

 

20,00 

 Jumlah Belanja Keseluruhan 7.164.927.876 8.072.416.056 907.488.180 12,70 

 Surplus/ (defisit) 217.446.500 383.806.600 166.360.100 76,50 

  Total 7.382.374.376 8.456.222.656 1.073.848.280 14,50 

Sumber : Data Realisasi APBS SMK Negeri 58 Jakarta Tahun Pelajaran 2007/2008 - 2009/2010 
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Penjelasan analisis realisasi pendapatan dan belanja sebagai berikut : 

Dalam perhitungan diatas bahwa untuk Realisasi Pendapatan dari Pemerintah tahun 

pelajaran 2009/2010 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun pelajaran 2009/2010, 

naik sebesar Rp. 396.798.280 atau 8,60% yaitu dari Rp. 4.612.524.376 menjadi Rp. 

5.009.322.656, hal ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi APBD dan APBN 

Realisasi Pendapatan dari Masyarakat/Komite tahun pelajaran 2009/2010 mengalami 

kenaikan dibandingkan pada tahun pelajaran 2009/2010, naik sebesar  Rp. 677.050.000 atau 

24,40% yaitu dari Rp. 2.769.850.000 menjadi                       Rp. 3.446.900.000, hal ini 

disebabkan bahwa penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2010/2011 meningkat 

dibandingkan pada tahun pelajaran 2009/2010 

Realisasi Belanja dari Pemerintah tahun pelajaran 2009/2010 mengalami kenaikan 

dibandingkan pada tahun pelajaran 2007/2008, naik sebesar                      Rp. 396.798.280 

atau 8,60% yaitu dari Rp. 4.612.524.376 menjadi                         Rp. 5.009.322.656, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya realisasi gaji guru dan pegawai PNS, 

TAL (telepon dan listrik), Belanja Operasional Pendidikan (BOP) dan Belanja Operasional 

Manajemen Mutu (BOMM)  

Realisasi Belanja dari Masyarakat/Komite tahun pelajaran 2009/2010 mengalami 

kenaikan dibandingkan pada tahun pelajaran 2009/2010, naik sebesar  Rp. 510.689.900 atau 

20,00% yaitu dari Rp. 2.552.403.500 menjadi                        Rp 3.063.093.400, hal ini 

disebabkan bahwa belanja yang dialokasikan untuk pengembangan standar pendidikan 

masing-masing kebutuhan lebih banyak yang meningkat dari tahun pelajaran sebelumnya.  

Surplus tahun pelajaran 2009/2010 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 

pelajaran 2009/2010, naik sebesar Rp. 166.360.100 atau 76,50% yaitu dari 217.446.500 

menjadi Rp. 383.806.500, dimana pendanaannya dialokasikan untuk subsidi keringanan 

siswa yang diperuntukan bagi peserta didik yang kurang mampu 

Sehingga Total Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun pelajaran 2009/2010 

mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun pelajaran 2009/2010, naik sebesar Rp. 

1.073.848.280 atau 14,50%  yaitu dari Rp. 7.382.374.376  menjadi      Rp. 8.456.222.656 hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya realisasi pendapatan  APBD dan 

APBN tahun pelajaran 2009/2011 dibandingkan pada tahun pelajaran 2007/2008, 

meningkatnya pendapatan dari masyarakat/komite tahun pelajaran 2009/2010 dibandingkan 

pada tahun pelajaran 2007/2008, meningkatnya realisasi belanja-belanja tahun pelajaran 

2009/2010 dibandingkan pada tahun pelajaran 2009/2010 baik dari pemerintah maupun dari 

masyarakat/komite 

4.3. Analisis Perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja terhadap 

Realisasi 

Berdasarkan perhitungan kedua Analisis diatas maka dapat penulis jabarkan 

perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja terhadap Realisasinya. 

Analisis Perbandingan ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar kemencengan atau 

ketidak sesuaian antara Anggaran dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada 

SMK Negeri 58 Jakarta sebagai berikut. 

Tabel 4.3 : Analisis Perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja terhadap 

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Pelajaran 2007/2008 
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No Uraian 
 Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(RP) 

Pencap

aian 

(%) 

Selisih (Rp) 

 

(%) 

1. Pendapatan dari 

Pemerintah 

1. APBD 

2. APBN 

 

 

3.595.101.040 

99.995.000 

 

 

4.408.724.376 

203.800.000 

 

 

122,63 

203,81 

 

 

813.623.336 

103.805.000 

 

 

22,63 

103,81 

 Jumlah Pendapatan dari 

Pemerintah 

 

3.695.096.040 

 

4.612.524.376 

 

124,83 

 

917.428.336 

 

24,83 

 Pendapatan dari Komite 

(Masyarakat) 

3. Masyarakat 

 

 

3.212.345.000 

 

 

2.769.850.000 

 

 

86,23 

 

 

(442.495.000) 

 

 

(13,77) 

 Jumlah Pendapatan dari 

Masyarakat 

 

3.212.345.000 

 

2.769.850.000 

 

86,23 

 

(442.495.000) 

 

(13,77) 

 Jumlah Pendapatan 

Keseluruhan 

 

6.907.441.040 

 

7.382.374.376 

 

106,88 

 

474.933.336 

 

6,88 

2. Belanja dari Pemerintah 

1. Gaji : 

Gaji Guru & Pegawai 

–PNS 

 

Gaji Guru CPNS 

 

TKD Guru /Pegawai -

PNS & CPNS 

 

Gaji ke-13 -

guru/pegawai PNS dan 

-CPNS 

 

TAL : 

Telepon, Listrik, Air 

 

BOP : 

Pembelian ATK 

 

Pembelian Bahan 

Peraga 

 

 

Pembelian Alat Listrik 

 

Pembelian Alat 

Kebersihan 

 

Pembelian Cetak 

Umum 

 

 

 

1.515.660.000 

 

144.283.140 

 

 

1.105.800.000 

 

 

 

96.055.795 

 

 

81.000.000 

 

 

30.960.000 

 

 

69.062.205 

 

 

63.500.000 

 

 

- 

 

 

4.336.500 

 

 

 

 

1.511.144.400 

 

114.352.128 

 

 

1.125.930.639 

 

 

 

60.686.433 

 

 

70.210.776 

 

 

79.992.000 

 

 

375.480.000 

 

 

50.443.200 

 

 

79.992.000 

 

 

227.736.000 

 

 

 

 

99,70 

 

79,26 

 

 

101,82 

 

 

 

63,18 

 

 

86,68 

 

 

258,37 

 

 

543,68 

 

 

79,44 

 

 

- 

 

 
5.251,61 

 

 

 

 

(4.515.600) 

 

(29.931.012) 

 

 

20.130.639 

 

 

 

(35.369.362) 

 

 

(10.789.224) 

 

 

49.032.000 

 

 

306.417.795 

 

 

(13.056.800) 

 

 

79.992.000 

 

 

223.399.500 

 

 

 

 

(0,30) 

 

(20,74) 

 

 

1,82 

 

 

 

(36,82) 

 

 

(13,32) 

 

 

158,37 

 

 

443,68 

 

 

(20,56) 

 

 

- 

 

 
5.151,61 

 

No Uraian 
 Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(RP) 

Pencap

aian 

(%) 

Selisih (Rp) 

 

(%) 

  

Pembelian Konsumsi 

 

Pembelian 

Pemeliharaan  Sarana 

Prasana 

 

- 

 

 

 

434.443.400 

 

50.443.200 

 

 

 

523.224.000 

 
- 

 

 

 

 

120,44 

 

50.443.200 

 

 

 

88.780.600 

 
- 

 

 

 

 

20,44 
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Pembelian 

Pemeliharaan - 

Peralatan Praktek 

 

Subsidi RSBI/SSN : 

Pengembangan 

Standar Proses 

 

2. BOMM : 

Standar 

Pengembangan -  

Proses 

 

Subsidi RSBI/SSN : 

Standar 

Pengembangan - 

Proses 

 

 

 

 

50.000.000 

 

 

 

- 

 

 

 

 

64.995.000 

 

 

 

 

35.000.000 

 

 

 

139.089.600 

 

 

 

- 

 

 

 

 

103.800.000 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

278,18 
 

 

 

 
- 

 

 

 
 

159,70 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

285,71 

 

 

 

 

89.089.600 

 

 

 

- 

 

 

 

 

38.805.000 

 

 

 

 

65.000.000 

 

 

 

178,18 
 

 

 

 
- 

 

 

 
 

59,70 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

185,71 

 

 Jumlah Belanja dari 

Pemerintah 

 

3.695.096.040 

 

4.612.524.376 

 

124,83 

 

917.428.336 

 

24,83 

 Belanja dari Komite 

(Masyarakat) 

3. Pengembangan 

Standar  Kompetensi 

Kelulusan 

 

Pengembangan 

Standar Isi 

 

Pengembangan 

Standar Proses 

 

Pengembangan 

Standar Penilaian 

 

Pengembangan 

Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

 

 

 

 

154.208.500 

 

 

186.439.000 

 

 

1.074.749.000 

 

 

32.531.500 

 

 

 

569.535.000 

 

 

 

 

170.986.700 

 

 

134.235.900 

 

 

890.090.900 

 

 

23.422.500 

 

 

 

410.065.30 

 

 

 

 

110,88 

 

 

72,00 

 

 

82,82 

 

 

72,00 

 

 

 

72,00 

 

 

 

 

16.778.200 

 

 

(52.203.100) 

 

 

(184.658.100) 

 

 

(9.109.000) 

 

 

 

(159.469.700) 

 

 

 

 

10,88 

 

 

(28,00) 

 

 

(17,18) 

 

 

(28,00) 

 

 

 

(28,00) 

No Uraian 
 Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(RP) 

Pencap

aian 

(%) 

Selisih (Rp) 

 

(%) 

 Pengembangan 

Standar Sarana dan 

Prasarana 

 

Pengembangan 

Standar  Pengelolaan 

 

Pengembangan 

Standar Pembelanjaan 

 

454.387.000 

 

 

281.528.500 

 

 

458.966.500 

363.509.600 

 

 

225.222.800 

 

 

334.869.800 

80,00 

 

 

80,00 

 

 

72,96 

(90.877.400) 

 

 

(56.305.700) 

 

 

(124.096.700) 

20,00) 

 

 

(20,00) 

 

 

(27,04) 

 Jumlah Belanja dari 

Masyarakat 

 

3.212.345.000 

 

2.552.403.500 

 

79,46 

 

(659.941.500) 

 

(20,54) 

 Jumlah Belanja 

Keseluruhan 

 

6.907.441.040 

 

7.164.927.876 

 

103,72 

 

257.486.836 

 

3,73 

 Surplus/ (defisit) - 217.446.500 - 217.446.500 - 
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  Total 6.907.441.040 7.382.374.376 106,88 474.933.336 6,88 

Sumber : Data APBS dan Realisasi SMK Negeri 58 Jakarta Tahun Pelajaran 2007/2008 

Penjelasan analisis perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja terhadap realisasi 

sebagai berikut : 

Pada tahun pelajaran 2007/2008 realisasi pendapatan dari pemerintah tercapai sebesar 

Rp. 4.612.524.376 atau 124,83%, sedangkan kelebihannya sebesar                      Rp. 

917.428.336 atau 24,83% hal ini disebabkan oleh APBD dan APBN yang dianggarkan terlalu 

kecil  

Pada tahun pelajaran 2007/2008 realisasi pendapatan dari masyarakat/komite tercapai 

sebesar Rp. 2.769.850.000 atau 86,23% sedangkan sisanya Rp. 442.495.000 atau 13,77% 

tidak terealisasi, hal ini disebabkan bahwa penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 

2007/2008 menurun, banyaknya mutasi keluar peserta didik dan banyaknya peserta didik 

yang menunggak Sumbangan Rutin Bulanan (SRB). 

Pada tahun pelajaran 2007/2008 realisasi belanja dari Pemerintah tercapai sebesar Rp. 

4.612.524.376 atau 124,83% sedangkan anggaran belanjanya sebesar                  Rp. 

3.695.096.040 ini berarti meningkat sebesar sebesar Rp. 917.428.336 atau 24,83%, hal ini 

disebabkan adanya pemborosan belanja-belanja yang dikeluarkan sangat drastis dan ada 

beberapa belanja yang tidak dianggarkan sebelumnya. 

Pada tahun pelajaran 2007/2008 realisasi belanja dari masyarakat/komite tercapai 

sebesar Rp. 2.552.403.500 atau 79,46% sedangkan anggaran belanjanya sebesar    Rp. 

3.212.345.000 ini berarti ada tingkat efisiensi sebesar  Rp. 659.941.500 atau 20,54%, hal ini 

disebabkan adanya penghematan belanja yang dialokasikan untuk pengembangan standar 
pendidikan masing-masing kebutuhan lebih rendah dari anggaran 

Pada tahun pelajaran 2007/2008 Surplus yang terealisasi tercapai sebesar                 

Rp. 383.806.600 sedangkan hal tersebut tidak ada penganggaran khusus dimana surplus 

tersebut dialokasikan untuk subsidi keringanan siswa kurang mampu  

Sehingga Total Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun pelajaran 2007/2008 

tercapai sebesar Rp. 7.382.374.376 atau 106,88% sedangkan kelebihannya sebesar Rp. 

474.933.336 atau 6,88%, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lebih besarnya 

realisasi APBD dan APBN dibandingkan anggaran dan adanya tingkat pemborosan realisasi 

belanja-belanja yang dikeluarkan sesuai kebutuhan dana dari pemerintah dibandingkan 

dengan anggaran dikarenakan adanya item-item pembelanjaan yang tidak dianggarkan 

sebelumnya. 

Tabel 4.4 : Analisis Perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja 

terhadap Realisasi Perbandingan dan Belanja Tahun Pelajaran 2009/2010 

No Uraian 
 Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(RP) 

Pencap

aian 

(%) 

Selisih (Rp) 

 

(%) 

1. Pendapatan dari 

Pemerintah 

1. APBD 

2. APBN 

 

 

5.422.319.648 

204.280.000 

 

 

4.805.042.656 

204.280.000 

 

 

88,62 

0,00 

 

 

(617.276.992) 

0 

 

 

(11,38) 

0,00 

 Jumlah Pendapatan dari 

Pemerintah 

 

5.626.599.648 

 

5.009.322.656 

 

89,03 

 

(498.085.900) 

 

(8,85) 
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 Pendapatan dari Komite 

(Masyarakat) 

3. Masyarakat 

 

 

3.931.900.000 

 

 

3.446.900.000 

 

 

87,66 

 

 

(485.000.000) 

 

 

(12,34) 

 Jumlah Pendapatan dari 

Masyarakat 

 

3.931.900.000 

 

3.446.900.000 

 

87,66 

 

(485.000.000) 

 

(12,34) 

 Jumlah Pendapatan 

Keseluruhan 

 

9.558.499.648 

 

8.456.222.656 

 

88,47 

 

(1.102.276.992) 

 

(11,53) 

2. 

Belanja dari Pemerintah 

1. Gaji : 

Gaji Guru & Pegawai 

–PNS 

 

Gaji Guru CPNS 

 

TKD Guru /Pegawai -

PNS & CPNS 

 

Gaji ke-13 -

guru/pegawai PNS dan 

-CPNS 

 

TAL : 

Telepon, Listrik, Air 

 

BOP : 

Pembelian ATK 

 

Pembelian Bahan 

Peraga 

 

Pembelian Alat Listrik 

 

 

 

1.845.738.000 

 

158.822.400 

 

 

1.509.112.548 

 

 

 

167.046.700 

 

 

102.000.000 

 

 

80.000.000 

 

 

350.000.000 

 

 

45.000.000 

 

 

 

1.511.144.400 

 

142.940.160 

 

 

1.174.518.948 

 

 

 

121.226.400 

 

 

113.612.748 

 

 

82.080.000 

 

 

410.000.000 

 

 

49.248.000 

 

 

 

 

81,87 

 

90,00 

 

 

77,83 

 

 

 

72,57 

 

 

111,39 

 

 

102,60 

 

 

117,26 

 

 

109,44 

 

 

 

(334.593.600) 

 

(15.882.240) 

 

 

(334.593.600) 

 

 

 

(45.820.300) 

 

 

11.612.748 

 

 

2.080.000 

 

 

60.400.000 

 

 

4.248.000 

 

 

 

 

(18,13) 

 

(10,00) 

 

 

(22,17) 

 

 

 

(27,43) 

 

 

11,39 

 

 

2,60 

 

 

17,26 

 

 

9,44 

 

No Uraian 
 Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(RP) 

Pencap

aian 

(%) 

Selisih (Rp) 

 

(%) 

  

Pembelian Alat 

Kebersihan 

 

Pembelian Cetak 

Umum 

 

Pembelian Konsumsi 

 

Pembelian 

Pemeliharaan  Sarana 

Prasana 

 

Pembelian 

Pemeliharaan - 

Peralatan Praktek 

 

Subsidi RSBI/SSN : 

Pengembangan 

Standar Proses 

 

2. BOMM : 

 

 

75.000.000 

 

 

245.000.000 

 

45.000.000 

 

 

 

550.000.000 

 

 

 

149.600.000 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

82.080.000 

 

 

246.240.000 

 

49.248.000 

 

 

 

574.560.000 

 

 

 

147.744.000 

 

 

 

100.000.000 

 

 

 

 

109,44 

 

 

100,51 

 

109,44 

 

 

 

104,47 

 

 

 

98,76 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

7.080.000 

 

 

1.240.000 

 

4.248.000 

 

 

 

24.560.000 

 

 

 

(1.856.000) 

 

 

 

0 

 

 

 

 

9,44 

 

 

0,51 

 

9,44 

 

 

 

4,47 

 

 

 

(1,24) 

 

 

 

0,00 
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Standar 

Pengembangan -  

Proses 

 

Subsidi RSBI/SSN : 

Standar 

Pengembangan - 

Proses 

 

 

104.280.000 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

104.280.000 

 

 

 

 

100.000.000 

 

 

100,00 

 

 

 

 

100,00 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

 

 Jumlah Belanja dari 

Pemerintah 

 

5.626.599.648 

 

5.009.322.656 

 

89,03 

 

(617.276.992) 

 

(10,97) 

 Belanja dari Komite 

(Masyarakat) 

3. Pengembangan 

Standar  Kompetensi 

Kelulusan 

 

Pengembangan 

Standar Isi 

 

Pengembangan 

Standar Proses 

 

 

 

 

 

85.192.500 

 

 

352.667.000 

 

 

1.224.939.500 

 

 

 

 

 

99.833.400 

 

 

351.112.000 

 

 

1.190.380.000 

 

 

 

 

117,19 

 

 

99,56 

 

 

97,18 

 

 

 

 

14.640.900 

 

 

(1.555.000) 

 

 

(34.559.500) 

 

 

 

 

17,19 

 

 

(0,44) 

 

 

(2,82) 

No Uraian 
 Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(RP) 

Pencap

aian 

(%) 

Selisih (Rp) 

 

(%) 

 Pengembangan 

Standar Penilaian 

 

Pengembangan 

Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

 

Pengembangan 

Standar Sarana dan 

Prasarana 

 

Pengembangan 

Standar  Pengelolaan 

 

Pengembangan 

Standar Pembelanjaan 

 

 

32.531.500 

 

 

 

575.235.000 

 

 

 

454.387.000 

 

 

290.528.500 

 

 

458.966.500 

 

29.450.000 

 

 

 

598.237.500 

 

 

 

422.691.950 

 

 

202.285.550 

 

 

169.103.000 

 

90,53 

 

 

 

104,00 

 

 

 

93,02 

 

 

69,63 

 

 

36,84 

 

(3.081.500) 

 

 

 

23.002.500 

 

 

 

(31.695.050) 

 

 

(88.242.950) 

 

 

(289.863.500) 

 

9,47) 

 

 

 

4,00 

 

 

 

(6,98) 

 

 

(30,37) 

 

 

(63,16) 

 Jumlah Belanja dari 

Masyarakat 

 

3.474.447.500 

 

3.063.093.400 

 

88,47 

 

(411.354.100) 

 

(11,84) 

 
Jumlah Belanja 

Keseluruhan 

 

9.101.047.148 

 

8.072.416.056 

 

88,70 

 

(1.028.631.092) 

 

 

(11,30) 

 Surplus/ (defisit) 457.452.500 383.806.600 83,90 (73.645.900) (16,10) 

  Total 9.558.499.648 8.456.222.656 88,47 (1.102.276.992) (11,53) 

Sumber : Data APBS dan Realisasi SMK Negeri 58 Jakarta Tahun Pelajaran 2009/2010 

Penjelasan analisis perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja terhadap realisasi 

sebagai berikut : 

Pada tahun pelajaran 2009/2010 realisasi pendapatan dari pemerintah tercapai sebesar 

Rp. 5.009.322.656 atau 89,03%, sedangkan sisanya sebesar Rp. 498.085.900 atau 8,85% 
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tidak di realisasikan oleh pemerintah hal ini disebabkan oleh APBD dan APBN yang 

dianggarkan terlalu besar 

Pada tahun pelajaran 2009/2010 realisasi pendapatan dari masyarakat/komite tercapai 

sebesar Rp. 3.446.900.000 atau 87,66% sedangkan sisanya Rp. 485.000.000 atau 12,34% 

tidak terealisasi, hal ini disebabkan bahwa penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 

2009/2010 menurun, banyaknya mutasi keluar peserta didik dan banyaknya peserta didik 

yang menunggak Sumbangan Rutin Bulanan (SRB). 

Pada tahun pelajaran 2009/2010 realisasi belanja dari Pemerintah tercapai sebesar Rp. 

5.009.322.656 atau 89,03% sedangkan anggaran belanjanya sebesar                  Rp.  

5.626.599.648 ini berarti ada tingkat efisiensi sebesar sebesar Rp. 617.276.992 atau 10,97%, 

hal ini disebabkan adanya penghematan belanja-belanja yang dikeluarkan. 

Pada tahun pelajaran 2009/2010 realisasi belanja dari masyarakat/komite tercapai 

sebesar Rp. 3.063.093.400 atau 88,47% sedangkan anggaran belanjanya sebesar    Rp. 

3.474.447.500 ini berarti ada tingkat efisiensi sebesar  Rp. 411.354.100 atau 11,84%, hal ini 

disebabkan adanya penghematan belanja yang dialokasikan untuk pengembangan standar 

pendidikan masing-masing kebutuhan lebih rendah dari anggaran 

Pada tahun pelajaran 2009/2010 Surplus yang terealisasi tercapai sebesar                 

Rp. 383.806.600 atau 83,90% sedangkan anggarannya sebesar Rp.457.452.500,  sisanya 

sebesar Rp. 73.645.900 atau 16,10%, dimana pendanaannya dialokasikan untuk subsidi 

keringanan siswa yang diperuntukan bagi peserta didik yang kurang mampu 

Sehingga Total Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun pelajaran 2009/2010 

tercapai sebesar Rp. 8.456.222.656 atau 88,47% sedangkan sisanya sebesar Rp. 

1.102.276.992 atau 11,53%, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum tercapainya 

realisasi APBD dan APBN dibandingkan anggaran, belum tercapainya realisasi pendapatan 

dari masyarakat/komite dibandingkan anggaran, dan adanya efisiensi penghematan realisasi 

belanja-belanja yang dikeluarkan sesuai kebutuhan baik  dari pemerintah maupun dari 

masyarakat/komite dibandingkan dengan anggaran. 

5.KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan mengenai Analisis Anggaran Pendapatan dan belanja 

di SMK Negeri 58 Jakarta maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis sebagai berikut 

: 

1. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai anggaran pendapatan dan anggaran belanja 

adalah sebagai berikut : 

a. Anggaran pendapatan tahun pelajaran 2007/2008 sebesar                Rp. 

6.907.441.040, sedangkan tahun pelajaran 2009/2010 sebesar         Rp. 

9.558.499.648. sehingga anggaran pendapatan mengalami peningkatan 

sebesar Rp. 2.651.058.608 atau 38,38%. 

b. Anggaran belanja tahun pelajaran 2007/200 sebesar                       Rp. 

6.907.441.040, sedangkan tahun pelajaran 2009/2010 sebesar        Rp. 
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9.558.499.648. sehingga anggaran belanja mengalami peningkatan sebesar 

Rp. 2.651.058.608 atau 38,38%. 

2. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai realisasi pendapatan dan realisasi 

belanja adalah sebagai berikut : 

a. Realisasi pendapatan tahun pelajaran 2007/2009 sebesar                  Rp. 

7.382.374.376 , sedangkan tahun pelajaran 2009/2010 sebesar         Rp. 

8.456.222.656. sehingga realisasi pendapatan mengalami peningkatan sebesar 

Rp. 1.073.848.280 atau 14,50%. 

b. Realisasi belanja tahun pelajaran 2007/2008 sebesar                         Rp. 

7.382.374.376 , sedangkan tahun pelajaran 2009/2010 sebesar         Rp. 

8.456.222.656. sehingga realisasi belanja mengalami peningkatan sebesar Rp. 

1.073.848.280 atau 14,50%. 

3. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perbandingan antara anggaran  

pendapatan dan belanja terhadap realisasinya adalah sebagai berikut : 

a. Perbandingan antara anggaran pendapatan tahun pelajaran 2009/2010 sebesar 

Rp. 6.907.441.040 terhadap realisasi pendapatan sebesar      Rp. 7.382.374.376 

dengan pencapaian 106,88% sedangkan kelebihannya sebesar Rp. 474.933.336 

atau 6,88%, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lebih besarnya 

realisasi APBD dan APBN dibandingkan anggaran.  

b. Perbandingan antara anggaran belanja tahun pelajaran 2007/2008 sebesar Rp. 

6.907.441.040 terhadap realisasi pendapatan sebesar      Rp. 7.382.374.376 

dengan pencapaian 106,88% sedangkan kelebihannya sebesar Rp. 474.933.336 

atau 6,88%, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya tingkat 

pemborosan realisasi belanja-belanja yang dikeluarkan sesuai kebutuhan dana 

dari pemerintah dibandingkan dengan anggaran dikarenakan adanya item-item 

pembelanjaan yang tidak dianggarkan sebelumnya. 

c. Perbandingan antara anggaran pendapatan tahun pelajaran 2007/2008 sebesar 

Rp. 9.558.499.648 terhadap realisasi pendapatan sebesar      Rp. 8.456.222.656 

dengan pencapaian 88,47% sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.102.276.992 atau 

11,53% tidak terealisasi, hal ini disebabkan  oleh  APBD/ APBN yang 

dianggarkan terlalu besar, penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 

2009/2010 menurun, banyaknya mutasi keluar peserta didik dan banyaknya 

peserta didik yang menunggak Sumbangan Rutin Bulanan (SRB). 

d. Perbandingan antara anggaran belanja tahun pelajaran 2007/2008 sebesar Rp. 

9.558.499.648 terhadap realisasi belanja sebesar            Rp. 8.456.222.656 

dengan pencapaian 88,47% sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.102.276.992 atau 

11,53% tidak terealisasi, hal ini disebabkan oleh adanya penghematan belanja-

belanja yang dikeluarkan dan adanya penghematan belanja yang dialokasikan 

untuk pengembangan standar pendidikan masing-masing kebutuhan lebih 

sedikit. 

 

5.2 Saran  

Setelah mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan maka penulis akan 

memberikan beberapa saran yang mungkin dapar dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

antara lain : 

1. Sebaiknya jika Anggaran Pendapatan dan Belanja yang sudah dibuat pada tahun 

berjalan akan digunakan sebagai dasar (acuan) perlu dipertimbangkan faktor-
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faktor yang mungkin akan terjadi misalnya mutasi atau keluarnya peserta didik 

dari sekolah, sehubungan peserta didik yang keluar dikarenakan tingkat 

kemampuan pembayaran atas uang sekolah terlalu tinggi maka disarankan 

sekolah untuk memberikan potongan-potongan bayaran atau memberikan 

keringan dalam cicilan pembayaran. 

2. Banyaknya peserta didik yang menunggak bayaran sehingga mengakibatkan 

pendapatan yang diterima lebih sedikit maka disarankan bagian bendahara komite 

sekolah harus rajin mengadakan penagihan-penagihan secara tertulis yang 

ditujukan kepada orang tua/ wali peserta didik atas tunggangan uang sekolah 

paling lambat setiap tanggal sepuluh.  

3. Sehubungan realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran hal ini disebabkan 

karena anggaran pendapatan yang diajukan terlalu besar maka disarankan agar 

sekolah mengajukan anggaran pendapatan disesuaikan dengan kebutuhan yang 

sesungguhnya. 
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Pengaruh Harga Pokok Penjualan terhadap Laba Kotor pada 

PT.Cholyfour Mitra Mandiri Cikarang 

Titin Subarti 

Dosen Tetap Akuntansi STIE Pertiwi 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang sahih (valid), dan dapat dipercaya 

(reliable) tentang sejauh mana kuatnya atau eratannya pengaruh antara harga pokok penjualan 

terhadap laba kotor pada PT.Cholyfour Mitra Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Lemah Abang 

No. 33, Cikarang Timur, Bekasi 17550 pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2010. Metode 

Penelitian yang digunakan metode asosiatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode ini berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, 

dan mengontrol suatu gejala atau peristiwa. Metode pengambilan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan penelitian dokumenter. 

PT.Cholyfour Mitra Mandiri selama tiga periode dari tahun 2007 sampai dengan 2009 diketahui 

bahwa, Analisis keuangan dilakukan dengan penghitungan harga pokok penjualan dan perhitungan 

laba kotor, berdasarkan penghitungan harga pokok penjualan yang terjadi jumlah harga pokok 

penjualan terus meningkat, peningkatan harga pokok penjualan pada tahun 2009 yaitu sebesar 
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Rp.17.295.258.797,00 atau       ( 31,96% ) dibandingkan tahun 2008 dan peningkatan harga pokok 

penjualan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.17.530.163.272,00 atau ( 23,43% ) dibandingkan tahun 

2009. Dan berdasarkan penghitungan laba kotor yang terjadi jumlah laba kotor terus peningkatan, 

peningkatan laba kotor pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp.3.387.759.978,00 atau ( 6,26% ) 

dibandingkan tahun 2008 dan peningkatan laba kotor pada tahun pada tahun 2010 yaitu sebesar 

Rp.384.011.053,00 atau ( 0,51% ) dibandingkan tahun 2009.  

Analisis statistik dilakukan dengan analisis regresi diperoleh XY 0.10812.206,237 


 diartikan 

bahwa bila setiap kenaikan harga pokok penjualan ( X ) sebesar Rp.1 maka akan menghasilkan 

peningkatan laba kotor ( Y ) sebesar Rp.0,108 atau bila X = 0 maka Y adalah sebesar 12.206,237. Uji 

Koefisien Korelasi, diperoleh nilai r = 0,907 memberi indikasi bahwa terdapat tingkat eratnya atau 

kuatnya pengaruh dan positif antara variabel harga pokok penjualan ( X ) terhadap variabel laba 

kotor ( Y ). Koefisien Determinasi diperoleh nilai sebesar 82,3%, hal ini menunjukan bahwa besarnya 

kontribusi atau pengaruh antara variabel harga pokok penjualan  ( X ) terhadap variabel laba kotor ( 

Y ) adalah sebesar 82,3% sisanya 17.7% adalah dipengaruhi oleh penjualan. Uji Keberatian Koefisien 

Korelasi ( Uji t ) diperoleh nilai t hitung = 2,154  dan t tabel = 12,706. ternyata H0 diterima, artinya tidak 

ada pengaruh antara variabel harga pokok penjualan ( X ) terhadap variabel laba kotor ( Y ).  

 

 

 

 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Bagi suatu  perusahaan. Agar laba diperoleh sangat menentukan kelangsungan jalannya 

perusahaan, dan laba yang diperoleh perusahaan dapat ditingkatkan, perusahaan perlu mengadakan 

efisiensi di banyak bidang di dalam perusahaan. 

Indikasi nyata dari umumnya kenaikan laba yang diperoleh dari naiknya angka penjualan. 

Naiknya angka penjualan secara otomatis, akan mengakibatkan naiknya persentase laba 

kotor, dengan asumsi bahwa komponen pembentuk harga pada perusahaan bergerak secara 

proporsional. 

Naiknya penjualan pada perusahaan, dapat dicapai dengan cara menaikkan harga jual per 

unit, atau dengan cara meningkatkan volume penjualan, dengan harga yang sama. Apapun 
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alternative yang dipakai tadi, dapat meningkatkan penjualan yang bermuara juga pada 

naiknya laba yang diperoleh perusahaan. 

Komponen utama perhitungan laba rugi adalah penjualan, harga pokok penjualan, laba 

kotor, biaya lainnya dan laba. Perhitungan ini berlaku untuk perusahaan dagang dan industri, 

untuk perusahaan indusri yang mempunyai harga pokok produksi, biasanya dan umumnya 

juga memiliki pos harga pokok penjualan, mengingat belum tentu semua produksinya segera 

terjual. Tingkat laba pada perusahaan sangat dipengaruhi oleh komponen harga pokok 

penjualan. Perusahaan dapat lebih mengetahui hakekat dari harga pokok penjualan pada 

laporan laba rugi perusahaan. 

PT. Cholyfour Mitra Mandiri bergerak dalam bidang limbah. Penganalisaan data-data 

yang berhubungan dengan harga pokok penjualan ini tentunya perlu dilakukan agar 

perusahaan dapat meminimalkan persentase harga pokok penjualan terhadap penjualan. Hal-

hal yang dapat dilakukan misalnya, menyimpan persediaan dalam stock yang tepat. 

Kelebihan maupun kekurangan stock menimbulkan biaya penyimpanan, dan bila sebaliknya 

mengurangi citra perusahaan. 

Mengingat pentingnya peranan harga pokok penjualan pada suatu perusahaan, maka 

penulis merasa tertarik untuk memilih judul skripsi “Pengaruh Harga Pokok Penjualan 

terhadap Laba Kotor pada PT.Cholyfour Mitra Mandiri Cikarang” 

1.2 Perumusan Masalah  

Dari uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut :  

a. Seberapa besar harga pokok penjualan pada PT.Cholyfour Mitra Mandiri –Cikarang Bekasi? 

b. Seberapa besar laba kotor pada PT.Cholyfour Mitra Mandiri – Cikarang Bekasi? 
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c. Apakah ada pengaruh antara harga pokok penjualan terhadap laba kotor pada PT.Cholyfour 

Mitra Mandiri – Cikarang Bekasi? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1  Tujuan  

Berdasarkan pokok permasalahan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui seberapa besar harga pokok penjualan pada PT.Cholyfour Mitra 

Mandiri – Cikarang Bekasi. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar laba kotor pada PT.Cholyfour Mitra Mandiri – 

Cikarang Bekasi. 

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara harga pokok penjualan terhadap laba 

kotor pada PT.Cholyfour Mitra Mandiri – Cikarang Bekasi. 

1.3.2 Manfaat 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

a. Hasil penelitian  ini diharapkan dapat berguna untuk diri peneliti, untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman serta untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar 

sarjana ekonomi program studi Akuntansi Strata Satu. 

b. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi rekan – rekan mahasiswa jurusan akuntansi 

khususnya dan STIE PERTIWI pada umumnya, untuk bahan referensi. 

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah ilmu 

pengetahuan, terutama bagi kemajuan ilmu akuntansi. 

d. Memberikan masukan bagi PT.CHOLYFOUR MITRA MANDIRI, mengenai pengaruh 

harga pokok penjualan terhadap laba kotor. 

2.1. Kerangka Teoritis 

2.1.1 Pengertian Harga Pokok Penjualan 
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“Harga pokok penjualan adalah harga pokok produksi ditambah harga pokok persediaan 

barang jadi awal periode dan dikurangi persediaan barang jadi akhir periode.” (Zaki 

Baridwan, 2008 : 31 ) 

“Berdasarkan pengertian tersebut terlihat adanya perputaran harga pokok penjualan 

perusahaan dagang dengan perusahaan industri. Adapun yang disebut dengan harga pokok 

penjualan pada perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang awal periode ditambah 

pembelian selama satu periode dan dikurangi persediaan barang dagang akhir periode, 

dengan rumus : 

Harga Pokok Penjualan  = Persediaan awal + pembelian –   persediaan akhir” 

(Zaki Baridwan, 2008 : 31 ) 

 

“Harga pokok penjualan adalah persediaan awal dengan harga pokok barang yang dibeli 

sama dengan harga pokok barang yang dijual, dan harga pokok barang yang dijual dikurangi 

persediaan akhir sama dengan harga pokok penjualan. atau dengan rumus : 

 

Persediaan barang awal Rp. xxx 

 

Pembelian (neto)     Rp. xxx 

Retur dan Potongan Pembelian Rp. xxx 

Potongan tunai pembelian Rp. xxx (+) 

       Rp. xxx (-) 

Pembelian Bersih     Rp. xxx 

Biaya Angkut Pembelian    Rp. xxx (+) 

 

Harga Pokok Pembelian Rp. xxx (+) 

Tersedia untuk dijual Rp. xxx 

Persediaan barang akhir Rp. xxx (-) 

Harga pokok penjualan Rp. xxx” 

(Haryono Jusup, 2005 : 343 ) 

 

2.1.2 Unsur – Unsur Harga Pokok Penjualan 

2.1.2.1 Persediaan Barang 

2.1.2.1.1 Pengertian Persediaan Barang 

Persediaan adalah aset : 

1) Tersedia Untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; 

2) Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau 

3) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi 

atau pemberian jasa. 
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(PSAK No 14.2, 2007 : baris 31 ) 

“Persediaan barang adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau 

digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual.” (Zaki Baridwan , 

2008 : 150 ) 

“Persediaan barang dagang adalah elemen yang sangat penting dalam menentukan 

harga pokok penjualan dagang eceran, maupun perusahaan dagang besar.” (Haryono 

Jusup, 2005 : 99 ) 

2.1.2.1.2 Metode Pencatatan Persediaan Barang  

 a. Metode Fisik 

”Sistem periodik biasanya digunakan oleh perusahaan-peruasahaan yang menjual 

barang yang relatif murah, dalam sistem ini tidak dilakukan pencatatan atas mutasi 

persediaan barang dagang, dengan pertimbangan biaya pencatatan atas mutasi 

persediaan barang dagang, dengan pertimbangan biaya pencatatan sangat 

besar.”(Firdaus A.Dunia,2008:75) 

“Dalam metode ini mutasi persediaan barang tidak diikuti dalam buku-buku, 

setiap pembelian barang dicatat dalam rekening pembelian. Karena tidak ada catatan 

mutasi persediaan barang maka harga pokok penjualan juga tidak dapat diketahui 

sewaktu-waktu. Harga pokok penjualan baru dapat dihitung apabila persediaan akhir 

sudah dihitung.” (Zaki Baridwan, 2008:151) 

Penghitungan harga pokok penjualan dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Persediaan barang awal Rp. xxx 

Pembelian (neto) Rp. xxx (+) 

Tersedia untuk dijual Rp. xxx 

Persediaan barang akhir Rp. xxx (-) 

Harga pokok penjualan Rp. xxx 

 

 b. Metode Buku (Perpetual) 

“Dalam sistem persediaan perpetual, setiap pembelian dan penjualan dari barang 

dicatat dalam suatu akun persediaan, Dengan cara ini, saldo dan jumlah pembelian 
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seta penjualan dapat diketahui dari catatan persediaan setiap saat.”(Firdaus 

A.Dunia,2008:75) 

“Dalam metode ini buku setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri-sendiri 

yang merupakan buku pembantu persediaan. Rincian dalam buku pembantu biasa 

diawasi dari rekening control persediaan barang dalam buku besar.” (Zaki Baridwan, 

2008:151 ) 

 

Contoh 1: Pada bulan Desember 2010 PT. Cholyfour Mitra Mandiri memberikan data 

tentang barang X sebagai berikut : 

1.  Persediaan awal barang dagang adalah 1.000 kg. dengan harga beli @ Rp. 20.000,00. 

2. Dibeli barang dagang 3.000 kg. dengan harga @ Rp. 20.000,00 dibayar dengan kas 50% 

dan sisanya adalah hutang dagang. 

3. Dibayar ongkos angkut pembelian barang Rp. 800.000,00. 

4. Dikembalikan barang dari pembelian kredit 100 kg. dengan harga beli @ Rp. 20.000,00. 

5. Dibayar utang  Rp. 15.000.000,00 dengan mendapatkan potongan harga 2% 

6. Dijual barang dagang secara kredit 2.800 kg. dengan harga @ Rp. 25.000,00 

 

7. Diterima kembali barang dagang yang telah dijual secara kredit 80 kg. dari penjualan no 

6 

8. Diterima piutang Rp. 20.000.000 dengan mendapatkan potongan harga Rp. 500.000,00 
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Ilustrasi :  Misalnya pada bulan Desember 2010 data tentang barang X pada Contoh 1, 

Berdasarkan data di atas maka : Jurnal Umum 

Metode Periodik  

(Dalam Ribuan) 

Metode Perpetual 

(Dalam Ribuan) 
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2 Pembelian 60.000   PBD 60.000   

    Kas  30.000  Kas   30.000 

    Hutang Dagang   30.000   Hutang dagang   30.000 

3 Ongkos kirim 800   HPP  800   

    Kas  800  Kas   800 

4 Hutang Dagang 2.000   Hutang Dagang 2000   

    Retur Pembelian   2.000   PBD   2000 

5 Hutang Dagang 15.000   Hutang Dagang 15.000   

    Kas  14.700  Kas   14.700 

    

Potongan 

Pembelian  300  HPP    300 

6 Piutang dagang 70.000   Piutang dagang 70.000   

    Penjualan  70.000  Penjualan   70.000 

         HPP  56.000   

            PBD   56.000 

7 Retur Penjualan 2.000   Retur Penjualan 2.000   

    Piutang dagang  2.000  Piutang dagang   2.000 

         PBD 1.600   

            HPP   1.600 

8 Kas   19.500   Kas   19.500   

  Potongan Penjualan 500   Potongan Penjualan 500   

    Piutang dagang   20.000   Piutang dagang   20.000 

 Ikhtisar Laba Rugi 20.000         

    PBD awal  20.000       

  PBD akhir 23.600         

    Ikhtisar Laba Rugi   23600         

Metode Periodik (000) Metode Perpetual (000) 
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Laporan Laba Rugi 

2.1.2.1.3 Masalah Pemilikan Persediaan Barang 

“Untuk menentukan apakah barang itu sudah dapat dicatat sebagai persediaan, 

dasar yang digunakan adalah hak pemilikan. Barang - barang yang dicatat sebagai 

persediaan pihak yang memiliki barang-barang tersebut, sehingga perubahan catatan 

persediaan akan didasarkan pada pemindahan hak pemilikan barang. Kesulitan 

Penjualan     70.000    Penjualan 

    

70.000    

Retur Penjualan     (2.000)   Retur penjualan 

    

(2.000)   

Pot. Penjualan        (500)   Pot. Penjualan 

       

(500)   

Penjualan bersih      67.500  Penjualan bersih       67.500  

Harga Pokok Penjualan:    HPP      (54.900) 

Persediaan Awal     20.000    Laba Kotor        12.600  

Pembelian     60.000         

Retur Pembelian     (2.000)   

Beban 

Operasional       (6.500) 

Potongan Pembelian        (300)   Laba Usaha        6.100  

Ongkos angkut 800       

Tersedia untuk dijual     78.500       

Persediaan Akhir 

   

(23.600)        

Harga Pokok Penjualan  

   

(54.900)      

Laba Kotor Penjualan  

           

12.600       

Beban Operasional      (6.500)      

Laba Usaha    6.100      
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menentukan perpindahan hak atas barang antara lain timbul dalam keadaan berikut ini 

: 

 

a. Barang – barang dalam Perjalanan 

 

Untuk mengetahui barang – barang itu milik siapa, harus diketahui syarat 

pengiriman barang – barang tersebut, yaitu : 

 

1) f.o.b shipping point  

Hak atas barang yang dikirim berpindah pada pembeli ketika barang-barang 

tersebut diserahkan pada pihak pengangkut. Pada saat tersebut penjual mencatat 

penjualan dan mengurangi persediaan barangnya, sedangkan pembeli mencatat 

pembelian dan menambah persediaan barangnya.  

2) f.o.b destination 

Hak atas barang baru berpindah pada pembeli jika barang – barang yang dikirim 

sudah diterima oleh pembeli. Pada saat tersebut penjual mengurangi persediaan 

barangnya dan mencatat penjualan, sedangkan pembeli mencatat pembelian dan 

menambah persediaan barangnya.  

 

b. Barang – barang yang Dipisahkan 

 

Suatu kontrak penjualan barang dalam jumlah besar sehingga pengirimannya tidak 

dapat dilakukan sekaligus. Barang – barang yang dipisahkan tersendiri dengan 

maksud untuk memenuhi kontrak yang belum dikirim, haknya sudah berpindah ke 

pada pembeli. 

 

c. Barang – barang Konsinyasi 

  

Dalam cara penjualan titipan barang – barang yang dititipkan untuk dijualkan, hak 

nya masih tetap pada yang menitipkan, sampai saat barang – barang tersebut dijual. 

 

d. Penjualan Angsuran 

 

Dalam penjualan angsuran hak atas barang tetap pada penjual sampai seluruh 

harga jualnya dilunasi. Apabila dianggap bahwa kemungkinan pembatal penjualan 

tersebut kecil maka penjualan dapat mengakuinya penjualan yang biasa diangsur dan 

pembeli dapat mencatatnya sebagai pembelian biasa yg pembayarannya diangsur.” 

(Zaki Baridwan, 2008:152 ) 

 

2.1.2.1.4 Harga Pokok Persediaan 

“Dasar utama yang digunakan dalam akuntansi persediaan adalah harga pokok 

yang dirumuskan sebagai harga yang dibayar atau ditimbangkan untuk memperoleh 

suatu aktiva. Dalam hubungannya dengan persediaan, harga pokok adalah jumlah 

seluruh pengeluaran – pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan 

dengan perolehan.” (Zaki Baridwan, 2008:156) 
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2.1.2.1.5 Metode Penentuan Harga Pokok Persediaan 

“Barang dagang diperoleh dengan harga per unit yang sering kali berubah, dari 

barang yang dijual dan jumlah persediaan yang ada pada akhir periode, karena ada 

beberapa harga pokok per unit dari beberapa kali pembelian yang dilakukan 

perusahaan” (Firdaus A.Dunia,2008:164) 

 

a. Identifikasi Khusus 

“Perusahaan-perusahaan yang memperdagangkan barang-barang yang dapat 

dengan mudah diidentifikasi satu persatu dapat menggunakan metode identifikasi 

khusus.” (Firdaus A.Dunia,2008:76) 

“Metode Identifikasi khusus didasarkan pada anggapan bahwa arus barang harus 

sama dengan arus biaya. Untuk itu perlu dipisahkan tiap-tiap jenis barang berdasarkan 

harga pokok nya dan untuk masing-masing kelompok dibuatkan kartu persediaan 

sendiri, sehingga masing-masing harga pokok bisa diketahui.”(Zaki Baridwan, 

2008:156 ) 

 
Contoh 2 :  

Pada bulan Januari 2010 PT. Cholyfour Mitra Mandiri memberikan data tentang barang X 

sebagai berikut : 

01/01 Persediaan 1.000 kg. @ Rp. 1.000,00 

10/01 Pembelian kredit 3.000 kg. @ Rp. 1.100,00 

12/01 Retur pembelian dari pembelian tanggal 10 Januari sebanyak 200 kg. 

18/01 Penjualan 2.000 kg. tunai @ Rp. 2.000,00 

20/01 Retur penjualan dari penjualan tanggal 18 Januari sebanyak 100 kg. 

24/01 Penjualan barang dagang kredit 1.500 kg. @ Rp. 2.200,00 

31/01 Pembelian barang dagang tunai 1.000 kg. @ Rp. 1.150,00 
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1 Persediaan 1.000 kg. Rp. 1.000,00 = Rp. 1.000.000,00   

10 Pembelian 3.000 kg. Rp. 1.100,00 = Rp. 3.300.000,00   

12 R. Pembelian (200 kg. Rp. 1.100,00) = (Rp. 220.000,00)   

18 Penjualan       2.000 kg. 

20 Penjualan       (100 kg.) 

24 Penjualan       1500 kg. 

31 Pembelian 1.000 kg. Rp. 1.150,00 = Rp. 1.150.000,00    

  4.800 kg.   Rp. 5.230.000,00  3.400 kg. 

 
Ilustrasi :  Misal pada bulan Januari 2010 PT. Cholyfour Mitra Mandiri memberikan data 

tentang barang X pada Contoh 2, sisa barang yang 1400 unit terdiri dari : 1000 

unit dari pembelian tanggal 10 Januari dan 400 unit dari pembelian tanggal 31 

Januari. 

10 Pembelian 1.000 kg. Rp. 1.100,00 = Rp. 1.100.000,00 

31 Pembelian 400 kg. Rp. 1.150,00 = Rp. 460.000,00 

  1.400 kg.    1.560.000,00 

Harga Pokok Penjualan : 

 Rp. 5.230.000,00 – Rp. 1.560.000,00 = Rp. 3.670.000,00 

b. Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO) 

”Apabila digunakan metode fisik maka harga pokok persediaan akan dibebankan 

sesuai dengan urutan terjadinya. Apabila ada penjualan atau pemakaian barang – 

barang maka harga pokok yang dibebankan adalah harga pokok yang paling 

terdahulu, disusul yang masuk berikutnya. Persediaan akhir dibebani harga pokok 

terakhir. Dan apabila digunakan metode buku maka setiap jenis persediaan akan 

dibuatkan kartu persediaan yang terjadi dari beberapa kolom yang digunakan untuk 

mencatat mutasi persediaan.” (Zaki Baridwan, 2008:156 ) 

 

 

 

 

1) Metode Fisik 
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Ilustrasi   :  Misalnya perhitungan fisik atas barang-barang dalam gudang  pada tanggal 31 

Januari 2010 menunjukan barang X pada contoh 2 berjumlah 1.400 kg. Jumlah 

1.400 kg. terdiri dari : 

31 Pembelian 1.000 kg. Rp. 1.150,00 = Rp. 1.150.000,00 

10 Pembelian 400 kg. Rp. 1.100,00 = Rp. 440.000,00 

  1.400 kg.    1.590.000,00 

Harga Pokok Penjualan : Rp. 1.000.000,00 + Rp.4.450.000,00 – Rp.220.000,00 – Rp. 

1.590.000,00 = Rp. 3.640.000,00 

 

2) Metode Buku (Perpetual) 

Kartu Persediaan Barang X (FIFO) 

Tanggal Masuk Keluar (HPP) SaldoAkhir 

    Q P 

Jumlah 

(000) Q P 

Jumlah 

(000) Q P 

Jumlah 

(000) 

 1             1.000 1.000 1.000 

 10 3.000 1.100 3.300       1.000 1.000 1.000 

                3.000 1.100 3.300 

  12 (200) (1.100) (220)       1.000 1.000 1.000 

                2.800 1.100 3.300 

  18       1.000 1.000 1.000       

          1.000 1.100 1.100 1.800 1.100 1.980 

  20       (100) (1.100) (110) 1.900 1.100 2.090 

  24       1.500 1.100 1.650 400 1.100 440 

  31 1.000 1.150 1.150       400 1.100 440 

                1.000 1.150 1.150 

Harga Pokok Penjualan :  
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Rp. 5.230.000,00 – Rp. 1.590.000,00 = Rp. 3.640.000,00 

c. Masuk Terakhir Keluar Pertama (LIFO) 

“Apabila digunakan metode LIFO dalam sistem pencatatan persediaan perpetual, 

harga pokok atau biaya per unit dari barang yang dijual adalah harga pokok dari 

pembelian yang paling akhir atau paling baru.” (Firdaus A.Dunia,2008:76) 

“Apabila digunakan metode fisik maka persediaan akhir di hargai dengan harga 

pokok pembelian yang pertama dan berikutnya. Dan Apabila digunakan metode buku 

maka barang-barang yang dikeluarkan dapat dikreditkan dalam rekening persediaan 

dengan harga pokok pada waktu akhir periode, atau setiap kali ada barang yang 

dikeluarkan.” (Zaki Baridwan, 2008:164 ) 

 

 

1) Metode Fisik 

Ilustrasi   : Misalnya perhitungan fisik atas barang-barang dalam gudang  pada tanggal 31 

Januari 2010 menunjukan barang X pada contoh 2 berjumlah 1.400 kg. Jumlah 

1.400 kg. terdiri dari : 

1 Pembelian 400 kg. Rp. 1.000,00 = Rp. 400.000,00 

31 Pembelian 1.000 kg. Rp. 1.150,00 = Rp. 1.150.000,00 

  1.400 kg.    1.550.000,00 

Harga pokok penjualan : Rp. 1.000.000,00 + Rp.4.450.000,00 – Rp.220.000,00 - Rp. 

1.550.000,00 = Rp. 3.680.000,00 

 

2) Metode Buku (Perpetual) 

Kartu Persediaan Barang X (LIFO) 

Tanggal Masuk Keluar (HPP) Saldo Akhir 

    Q P 

Jumlah 

(000) Q P 

Jumlah 

(000) Q P 

Jumlah 

(000) 
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 1             1.000 1.000 1.000 

 10 3.000 1.100 3.300       1.000 1.000 1.000 

                3.000 1.100 3.300 

  12 (200) (1.100) (220)       1.000 1.000 1.000 

                2.800 1.100 3.300 

  18       2.000 1.100 2.200 1.000 1.000 1.000 

                800 1.100 880 

  20       (100) (1.100) (110) 1.000 1.000 1.000 

                900 1.100 990 

  24       900 1.100 2.200 400 1.000 400 

          600 1.000 600       

  31 1.000 1.150 1.150       400 1.000 400 

                1.000 1.150 1.150 

Harga pokok penjualan :  

Rp. 400.000,00 + Rp. 1.150.000,00 = Rp. 1.550.000,00 

Rp. 5.230.000,00 – Rp. 1.550.000,00 = Rp. 3.680.000,00 

 

d. Rata – rata Tertimbang (Weighted Average) 

“Apabila digunakan metode rata-rata tertimbang dalam sistem pencatatan 

persediaan perpetual, harga pokok atau biaya per unit dari masing-masing barang 

dagang dihitung setiap adanya pembelian yang dilakukan oleh perusahaan” (Firdaus 

A.Dunia,2008:76) 

“Apabila digunakan metode fisik maka harga pokok rata-rata perhitungannya 

dilakukan dengan cara membagi jumlah harga perolehan dengan kuantitasnya. Dan 

apabila digunakan metode buku maka harga pokok rata-rata dihitung setiap kali 

terjadi pembelian barang, sehingga dalam satu periode akan terdapat beberapa harga 

pokok rata – rata.” (Zaki Baridwan, 2008:161 ) 

 

 

 

 

 



Accounting & Finance, September 2011   Vol 4. No. 2 
ISSN: 2302-8599  
 

39 

 

 

1) Metode Fisik 

Ilustrasi   : Misalnya perhitungan fisik atas barang-barang dalam gudang  pada 

tanggal 31 Januari 2010 menunjukan barang X pada contoh 2 berjumlah 

1.400 kg. Jumlah 1.400 kg. terdiri dari : 

Harga Pokok Rata-rata Tertimbang  

.
00,1090

.800.4

00,000.230.5.

kg
Rp

kg

Rp
  

Persediaan barang 31 Januari 2010 : 

1.400kg. @ Rp.1.090,00 = Rp.1.526.000,00 

Harga Pokok Penjualan :  

Rp.5.230.000,00 - Rp.1.526.000,00 = Rp.3.704.000,00 

 

2) Metode Buku (Perpetual) 

Kartu Persediaan Barang X (LIFO) 

Tanggal Masuk Keluar (HPP) Saldo Akhir 

    Q P 

Jumlah 

(000) Q P 

Jumlah 

(000) Q P 

Jumlah 

(000) 

 1             1.000 1.000 1.000 

 10 3.000 1.100 3.300       4.000 1.075 4.300 

  12 (200) (1.100) (220)       3.800 1.079 4.100 

  18       2.000 1.079 2.158 1.800 1.079 1.942 

  20       (100) (1.079) (107,9) 1.900 1.079 2.049,9 

  24       1.500 1.079 1.618,5 400 1.079 431,4 

  31 1.000 1.150 1.150       1.400 1.129 1.581.4 

Harga Pokok Penjualan : 

Rp. 5.230.000,00 – Rp. 1.581.400,00 = Rp. 3.648.600,00 
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e. Persediaan Besi/Minimum 

“Persediaan Minimum ini dianggap sebagai elemen yang harus selalu tetap, 

sehingga dinilai dengan harga pokok yang tetap. Harga pokok untuk persediaan besi 

(minimum) biasanya diambil dari pengalaman yang lalu di mana harga pokok itu 

nilainya rendah.” (Zaki Baridwan, 2008:170 ) 

 

Ilustrasi   : Misalnya PT.Cholyfour Mitra Mandiri menetapkan persediaan barang X 

berjumlah 1.000 kg. dengan harga jual Rp.1.000,00 Pada Tanggal 31 

Desember perhitungan fisik menunjukan jumlah persediaan 700 kg. 

dengan harga pokok Rp.1.200,00 maka tanggal 31 Desember dihitung 

sebagai berikut : 

 Persediaan barang X  1.000kg.@Rp.1.000,00 =  Rp.1.000.000,00 

Kekurangan di bawah  

Persediaan barang X     300kg.@Rp.1.200,00 = Rp.   360.000,00 

Nilai Persediaan     700kg.   Rp.   640.000,00 

  

f. Biaya Standar (Standard Cost) 

“Dalam perusahaan manufaktur yang memakai biaya standar, Persediaan barang 

dinilai dengan biaya standar, yaitu biaya-biaya yang seharusnya terjadi, biaya standar 

ditentukan di muka.”(Zaki Baridwan, 2008:171 ) 

 

g. Harga Pokok Rata-rata Sederhana (Simple Average) 

“Harga pokok persediaan dalam metode ini ditentukan dengan menghitung rata-

ratanya tanpa memperhatikan jumlah barangnya.” (Zaki Baridwan,2008:172) 
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Ilustrasi   : Misalnya perhitungan fisik atas barang-barang dalam gudang  pada 

tanggal 31 Januari 2010 menunjukan barang X pada contoh 2: 

Harga Pokok Rata-rata per Unit 
3

00,150.1.00,100.1.00,000.1. RpRpRp 
  

  

= Rp.1.083,33 

2.1.2.2 Harga Pokok Pembelian 

2.1.2.2.1 Pengertian Harga Pokok Pembelian 

“Apabila perusahaan menggunakan metoda persediaan periodik, maka pada akhir 

periode harus dihitung pula jumlah harga pokok pembelian selama tahun yang 

bersangkutan, Harga pokok pembelian ditentukan oleh:  

a. Harga Pokok barang-barang yang dibeli; 

b. Dikurangi penyesuaian karena adanya penyesuain; 

c. Dikurangi penyesuaian karena adanya potongan tunai; 

d. Ditambah penyesuaian karena adanya biaya pengangkutan untuk mengangkut 

barang sampai di gudang perusahaan.”(Haryono Jusup, 2005 : 336 ) 

 

 

2.1.2.2.2 Unsur - Unsur Harga Pokok Pembelian 

a. Pembelian 

“Apabila perusahaan menggunakan metoda persediaan periodik, maka pembelian 

barang–barang untuk dijual kembali dicatat untuk dan dikumpukan seluruh harga 

pokok yang dibeli selama periode, sehingga pada tiap akhir periode rekening ini harus 

ditutup.” (Haryono Jusup, 2005:336 ) 

 

b. Retur dan Potongan Pembelian 

“Biasanya Perusahaan mengembalikan barang dagang yang dibeli (purchases 

return) kepada penjual dengan berbagai alasan, perusahaan dapat pula melakukan 

pilihan lain yakni tetap mempertahankan barang yang cacat atau rusak tersebut dan 

penjual melakukan penyesuaian dengan memberi pengurangan harga (purchases 

allowance).”(Firdaus A.Dunia, 2008:78) 
“Apabila barang dagang yang dibeli dari pemasok ternyata rusak atau dalam kondisinya 

tidak memuaskan, maka biasanya pembeli mengembalikan barang barang tersebut dan 

utang kepada pemasok menjadi berkurang.” (Haryono Jusup, 2005 : 337 ) 

 

c. Potongan Tunai Pembelian 
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“Dalam pembelian barang apabila dibayar dalam jangka waktu tertentu akan 

diberi potongan tunai yang dalam akuntansi dicatat dalam rekening Potongan 

Pembelian. Potongan yang diterima adalah pengeluaran terhadap harga pokok 

persediaan.” (Zaki Baridwan, 2008:156 ) 

 

“Potongan tunai pembelian adalah suatu potongan yang diperoleh pembeli atas 

pembayaran yang dilakukan dalam suatu periode potongan atau diskon sebagaimana 

yang ditetapkan pada syarat pembayaran pada faktur pembelian.”(Firdaus 

A.Dunia,2008:76) 

 

“Potongan Tunai pembelian adalah potongan yang diterima karena perusahaan 

membayar dalam waktu yang telah ditentukan dalam syarat pembelian” (Haryono 

Jusup, 2005 : 339 ) 

 

d. Potongan Rabat 

“Potongan Rabat adalah potongan yang diterima berupa pengurangan harga dari daftar 

harga yang resmi karena membeli dalam jumlah yang besar  

 

Potongan Rabat diberikan dengan tujuan sebagai berikut : 

1) Untuk menghindarkan biaya pembuatan dan pengedaran katalog karena adanya 

perubahan harga. 

2) Untuk memberikan pengurangan harga bagi konsumen yang melakukan 

pembelian dalam jumlah yang besar. 

3) Untuk memberikan harga yang berbeda bagi golongan konsumen yang berbeda.” 

(Haryono Jusup, 2005 : 337 ) 

 

 

Ilustrasi   : Misalnya barang X dengan harga menurut daftar harga PT. Cholyfour 

Mitra Mandiri sebesar 1.000,00 dijual dengan rabat 3%, maka harga jual 

sesungguhnya adalah : 

 

Harga menurut daftar    Rp. 100.000.000,00 

(-) Rabat 3% * 100.000.000,00  Rp.     3.000.000,00(-) 

Harga Jual     Rp.   97.000.000,00 
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e. Biaya Angkut Pembelian 

“Biaya Pengiriman merupakan biaya yang terjadi sehubungan dengan pengiriman 

barang dagang dari tempat atau gudang penjual ke tempat atau gedung 

pembeli.”(Firdaus A.Dunia,2008:82) 

“Apabila terjadi suatu transaksi pembelian, biasanya timbul biaya untuk 

mengangkut barang dari tempat penjual ke tempat pembeli.” (Haryono Jusup, 2005 : 

339 ) 

 

2.1.2.3 Harga Pokok Barang yang Tersedia Untuk Dijual 

“Harga Pokok Pembelian dari seluruh barang yang dibeli selama periode di 

tambah dengan harga pokok persediaan yang ada pada awal periode, merupakan 

jumlah harga pokok dari seluruh barang dagang yang tersedia untuk dijual selama 

periode.” (Haryono Jusup, 2005 : 342 ) 

 

Dengan Rumus : 

 =    Persediaan Awal  +  Harga Pokok Pembelian 

 

2.1.2.4 Persediaan Akhir  

“Pada akhir periode akuntansi, perusahaan yang menggunakan metoda periodik 

harus melakukan perhitungan atas jumlah fisik persediaan yang belum terjual. Jumlah 

fisik persediaan ini kemudian dikalikan dengan harga pokok sesuai, sehingga dapat 

ditentukan persediaan akhir periode.” (Haryono Jusup, 2005 : 342 ) 

 

2.2 Laba Kotor 

2.2.1  Pengertian Laba Kotor 

“Laba kotor adalah selisih antara penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok 

perusahaan dan harga pokok dari barang yang dijual.”(Munawir,2004:26) 

Harga Pokok Barang 

yang Tersedia Dijual 
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“Laba kotor adalah keuntungan perusahaan memperoleh setelah menjual produk atau 

membayar untuk semua elemen dari biaya penjualan.”(Gene Siciliano,2003:56) 

“Laba kotor adalah penghasil keuntungan langsung oleh penjualan produk. turunan 

dengan mengurangkan harga pokok penjualan dari pendapatan.” (Steven Haines,2008:109) 

“Laba kotor adalah berapa banyak uang perusahaan dari total pendapatan setelah dikurangi 

biaya barang-barang mentah dan tenaga kerja yang digunakan untuk membuat barang. Tidak 

termasuk kategori seperti penjualan dan biaya penyusutan, biaya admnistrasi, dan biaya bunga 

menjalankan bisnis.”(Mary Buffett et al.,2008:33) 

 

2.2.2  Faktor-faktor Perubahan Laba Kotor 

“Pada dasarnya perubahan Laba Kotor itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor 

penjualan dan faktor harga pokok penjualan, Besar kecilnya hasil penjualan dipengaruhi oleh 

kwantitas atau volume produk yang dapat dijual dan harga jual per satuan produk tersebut. 

Oleh sebab itu perubahan laba kotor yang disebabkan oleh adanya perubahan harga pokok 

penjualan dapat disebabkan adanya : 

a. Perubahan harga jual per satuan produk. 

b. Perubahan kwantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan. 

Faktor harga pokok penjualan juga dipengaruhi oleh : 

c. Perubahan harga pokok rata-rata per satuan. 

d. Perubahan kwantitas atau volume produk yang dijual. 

Perubahan laba kotor baik itu merupakan penurunan atau kenaikan yang disebabkan oleh 

faktor harga jual tidak dapat digunakan sebagai pengukur kegiatan penjualan, karena hal ini 

disebabkan oleh faktor eksternal perusahaan. Kenaikan laba kotor dikarenakan adanya 

kenaikan volume yang dijual berarti bagian penjualan bekerja lebih aktif (dengan anggapan 

bahwa biaya pemasaran tetap maka perubahan laba kotor yang disebabkan oleh kenaikan 

volume penjualan berarti perusahaan semakin efesien dalam operasinya). Penurunan laba 

kotor yang disebabkan oleh naiknya harga pokok penjualan menunjukan bagian produksi 

telah bekerja secara efesien.”(Munawir, 2004: 216) 

 

2.3 Hubungan antara Harga Pokok Penjualan dan Laba Kotor 

Pengertian Harga Pokok Penjualan : 

“Harga pokok penjualan adalah persediaan awal dengan harga pokok barang yang dibeli 

sama dengan harga pokok barang yang dijual, dan harga pokok barang yang dijual dikurangi 

persediaan akhir sama dengan harga pokok penjualan.” (Haryono Jusup,2005 : 342) 
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“Harga pokok penjualan adalah persediaan barang dagang awal periode ditambah 

pembelian selama satu periode dan dikurangi persediaan barang dagang akhir periode.” (Zaki 

Baridwan,2008 : 31) 

Pengertian Laba Kotor : 

“Laba kotor adalah selisih antara penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok 

perusahaan dan harga pokok dari barang yang dijual. ”(Munawir,2004:26)   

 “Laba kotor adalah penghasil keuntungan langsung oleh penjualan produk. turunan 

dengan mengurangkan harga pokok penjualan dari pendapatan.” (Steven Haines,2008:109) 

3.1. METODE PENELITIAN 

3.1.1 Kerangka Pemikiran  

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, Dalam penelitian ini 

menggunakan paradigma sederhana pengaruh antara kedua variabel yaitu variabel bebas ( X ) 

adalah harga pokok penjualan, Sedangkan yang menjadi variabel terikat  ( Y ) adalah laba 

kotor. Semakin tinggi harga pokok penjualan maka laba kotor semakin menurun. 

 

Gambar 1 

Paradigma Sederhana 

 

 

 

X = Harga Pokok Penjualan  Y = Laba Kotor 

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian ( 2004: 210 ) 

 

3.2  Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah : “Ada pengaruh antara harga pokok penjualan 

terhadap laba kotor pada PT Cholyfour Mitra Mandiri. 

 

X 

 

Y 
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3.3  Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah : 

Ho : ρ = 0,   : Tidak ada pengaruh antara harga pokok penjualan terhadap laba kotor.  

Ha : ρ ≠ 0, : Terdapat pengaruh antara harga pokok penjualan terhadap laba kotor. 

Gambar 2  

Uji Dua Pihak 

 

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian ( 2004: 210 ) 

 

3.4 Asumsi 

Penyusunan berasumsi bahwa pengaruh dari variabel selain harga pokok penjualan yang 

dapat menyebabkan bertambahnya laba kotor diasumsikan tetap sehinggga tidak 

mempengaruhi penelitian ini. 

 

3.5 Definisi Operasional variabel 

Harga pokok penjualan adalah persediaan barang dagang awal periode ditambah pembelian 

selama satu periode dikurangi persediaan akhir periode. 

Laba kotor adalah selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. 

  

Daerah  

Penerimaan Ho 

Daerah Penolakan 

Ho 

Daerah Penolakan 

Ho 

 ه ½ ه ½
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3.6 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  meliputi : 

a. Penelitian Lapangan, yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 

objek penelitian dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, berupa 

wawancara dan meneliti dari data laporan keuangan. Objek penelitian adalah PT. 

Cholyfour Mitra Mandiri. 

b. Penelitian dokumenter, yaitu kegiatan mempelajari catatan resmi mengenai gambaran 

umum perusahaan PT. Cholyfour Mitra Mandiri, sebuah perusahaan dagang di Cikarang 

Bakasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah pendirian dan 

perkembangan usaha perusahaan, seperti struktur organisasi, kegiatan usaha dan prospek 

usaha. 

c. Penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mempelajari dan mengumpulkan data tertulis 

untuk menunjang penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data keuangan dan literatur 

berhubungan dengan topik permasalah penelitian, baik dalam bentuk buku, artikel 

majalah, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya. 

3.7 Populasi dan Sample 

Penyusunan mengambil data dari Devisi keuangan dengan meminta ijin kepada  Manager 

Keuangan dan departemen terkait dengan adanya pengambilan data perusahaan dan 

wawancara tentang company profile perusahaan. 

3.8 Teknik Analisis Statistik 

3.8.1 Analisis Keuangan 

a. Perhitungan Harga Pokok Penjualan 
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Untuk dapat mengetahui harga pokok penjualan suatu perusahaan pada suatu periode 

akuntansi dapat diperoleh dinyatakan dengan rumus : 

Harga Pokok Penjualan  = Persediaan awal + Pembelian – Persediaan akhir 

b. Perhitungan Laba Kotor 

Untuk dapat mengetahui laba kotor suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi 

dapat diperoleh dinyatakan dengan rumus : 

Laba Kotor  = Penjualan Bersih – Harga Pokok Penjualan 

 

3.8.2 Analisis Statistik 

a. Analisis Regresi 

Regresi didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel 

independen ( X ) dengan satu variabel dependen ( Y ). atau dengan rumus sebagai berikut 

: 

bXaY 


 

 

Keterangan: 




Y Laba Kotor (Variabel Terikat) 

X = Harga Pokok Penjualan (Variabel Bebas) 

a = Intersep 

b = Koefisien Regresi atau Slop 

     
  







22

2
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b. Analisis Koefisien Korelasi  

Untuk menguji hipotesis penelitian, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 

perhitungan koefisien korelasi dari variabel bebas ( X ) dapat diterangkan oleh variabel 

terikat ( Y ), serta untuk mengetahui tingkat eratnya atau kuatnya pengaruh yang ada 

antara variabel bebas ( X ) terhadap variabel terikat     ( Y ), atau dengan rumus sebagai 

berikut: 

Metode Least Square : 

  

      

 






2222

.

YiYinXiXin

YiXiXiYin
rxy

  

   

Tabel 1 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Lemah 

Lemah 

Sedang 

Kuat  

Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian ( 2004:183 ) 

 

c. Analisis Koefisien Determinasi 

Selanjutnya setelah diperoleh nilai r maka dicari nilai koefisien determinasi (r2) 

dengan mengkuadratkan hasil r kemudian dikalikan dengan seratus persen Kd = (r2 x 

100%). Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui berapa persen pengaruh atau 

kontribusi variabel bebas ( X ) terhadap variabel terikat        ( Y ). 

 

d. Uji Keberartian Koefisien Korelasi ( Uji t ). 
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Untuk menentukan atau menyimpulkan hasil penelitian, maka perlu diuji terlebih 

dahulu apakah  r ( Koefisien korelasi ) yang telah ditentukan diatas berarti atau tidak. 

Keberartian koefisien korelasi tersebut dengan  = 5%, dan dengan uji dua pihak. Uji t 

dengan rumus : 

 
21

2

r

nr
thitung




  

            

  2.  ntttabel   

Kriteria pengujian : 

H0 diterima jika t hitung < t tabel  

Ha diterima jika t hitung > t tabel 

 

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.1  Teknik Analisis Statistik 

4.1.1 Analisis Keuangan 

a. Penghitungan Harga Pokok Penjualan 

Untuk dapat mengetahui harga pokok penjualan suatu perusahaan pada suatu periode 

akuntansi dapat diperoleh dinyatakan dengan rumus : 

Harga Pokok Penjualan  = Persediaan awal + Pembelian – Persediaan akhir 

Dibawah ini adalah penghitungan harga pokok penjualan tahun 2008 dari lampiran 25 

dapat diketahui jumlah Persediaan scrap ( limbah ) pada awal tahun adalah sebesar 

Rp.2.902.886.653,00 jumlah Pembelian adalah sebesar Rp.36.441.214.279,00 dan jumlah 

Persediaan scrap ( limbah ) pada akhir tahun adalah sebesar Rp.1.063.971.517,00. 

Untuk itu dapat mengetahui penghitungan harga pokok penjualan perusahaan adalah 

dengan menghitung sebagai berikut : 

Persediaan scrap ( limbah ) pada awal tahun  Rp.  2.902.886.653,00  

Pembelian Rp.36.441.214.279,00  

Scrap ( limbah ) tersedia untuk di jual  Rp.39.344.100.932,00 

Persediaan scrap ( limbah ) pada akhir tahun  (Rp.  1.063.971.517,00) 

Harga Pokok Penjualan Rp.38.280.129.415,00 

Jadi penghitungan harga pokok penjualan perusahaan yang terjadi pada tahun 2008 

adalah sebesar Rp.38.280.129.415,00. 

Penghitungan Harga Pokok Penjualan yang terjadi pada tahun 2009 adalah seperti di 

bawah ini yang mana dapat dilihat dari lampiran 25 yang menunjukan jumlah Persediaan 

scrap ( limbah ) pada awal tahun adalah sebesar Rp.1.063.971.517,00 jumlah Pembelian 

adalah sebesar Rp.57.892.524.364,00 dan jumlah Persediaan scrap ( limbah ) pada akhir 

tahun adalah sebesar Rp.3.381.107.669,00 yang dapat dihitung dengan : 
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Persediaan scrap ( limbah ) pada awal tahun  Rp.  1.063.971.517,00 

Pembelian Rp.57.892.524.364,00 

Scrap ( limbah ) tersedia untuk di jual  Rp.58.956.495.881,00 

Persediaan scrap ( limbah ) pada akhir tahun  (Rp.  3.381.107.669,00) 

Harga Pokok Penjualan Rp.55.575.388.212,00 

Jadi penghitungan harga pokok penjualan perusahaan yang terjadi pada tahun 2009 

adalah sebesar Rp.55.575.388.212,00. 

Penghitungan Harga Pokok Penjualan yang terjadi pada tahun 2010 adalah seperti di 

bawah ini yang mana dapat dilihat dari lampiran 25 yang menunjukan jumlah Persediaan 

scrap ( limbah ) pada awal tahun adalah sebesar Rp.3.381.107.669,00 jumlah Pembelian 

adalah sebesar Rp.73.054.273.790,00 dan jumlah Persediaan scrap ( limbah ) pada akhir 

tahun adalah sebesar Rp.3.329.829.975,00 yang dapat dihitung dengan : 

Persediaan scrap ( limbah ) pada awal tahun  Rp.  3.381.107.669,00 

Pembelian Rp.73.054.273.790,00 

Scrap ( limbah ) tersedia untuk di jual  Rp.76.435.381.459,00 

Persediaan scrap ( limbah ) pada akhir tahun  (Rp.  3.329.829.975,00) 

Harga Pokok Penjualan Rp.73.105.551.484,00 

Jadi penghitungan harga pokok penjualan perusahaan yang terjadi pada tahun 2010 

adalah sebesar Rp.73.105.551.484,00. 

Dari beberapa penghitungan-penghitungan di atas jumlah harga pokok penjualan dari 

tahun 2008 adalah sebesar Rp.38.280.129.415,00 tahun 2009 adalah sebesar 

Rp.55.575.388.212,00 dan tahun 2010 adalah sebesar Rp.73.105.551.484,00. 

Berdasarkan penghitungan harga pokok penjualan yang terjadi jumlah harga pokok 

penjualan terus meningkat, peningkatan harga pokok penjualan pada tahun 2009 yaitu 

sebesar Rp.17.295.258.797,00 atau ( 31,96% ) dibandingkan tahun 2008, dan peningkatan 

harga pokok penjualan pada tahun pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.17.530.163.272,00 

atau ( 23,43% ) dibandingkan tahun 2009.  

 

b. Penghitungan Laba Kotor 

Untuk dapat mengetahui laba kotor suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi 

dapat diperoleh dinyatakan dengan rumus : 

Laba Kotor  = Penjualan Bersih – Harga Pokok Penjualan 

Dibawah ini adalah penghitungan harga pokok penjualan tahun 2008 dari Lampiran 3 

dapat diketahui jumlah Penjualan bersih adalah sebesar Rp.54.117.363.075,00 dan jumlah 

Harga Pokok Penjualan adalah sebesar Rp.38,280,129,415,00. Dengan demikian laba 

kotor yang dicapai yaitu : 

Penjualan Bersih       Rp.54.117.363.075,00 

Harga Pokok Penjualan Rp.38.280.129.415,00 

Laba Kotor Rp.15.837.233.660,00 
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Jadi penghitungan laba kotor perusahaan yang terjadi pada tahun 2008 adalah sebesar 

Rp.15.837.233.660,00. 

Penghitungan Laba Kotor yang terjadi pada tahun 2009 adalah seperti di bawah ini 

yang mana dapat dilihat dari lampiran 3 yang menunjukan Penjualan bersih adalah 

sebesar Rp.74.800.381.850,00 dan jumlah Harga Pokok Penjualan adalah sebesar 

Rp.55.575.388.212,00. Dengan demikian laba kotor yang dicapai yaitu : 

Penjualan Bersih       Rp.74.800.381.850,00 

Harga Pokok Penjualan Rp.55.575.388.212,00 

Laba Kotor Rp.19.224.993.638,00 

Jadi penghitungan harga pokok penjualan perusahaan yang terjadi pada tahun 2009 

adalah sebesar Rp.19.224.993.638,00. 

Penghitungan Laba Kotor yang terjadi pada tahun 2010 adalah seperti di bawah ini 

yang mana dapat dilihat dari lampiran 4 yang menunjukan Penjualan bersih adalah 

sebesar Rp.85.948.129.285,00 dan jumlah Harga Pokok Penjualan adalah sebesar 

Rp.73.105.551.484,00. Dengan demikian laba kotor yang dicapai yaitu : 

Penjualan Bersih       Rp.92.714.556.175,00 

Harga Pokok Penjualan Rp.73.105.551.484,00 

Laba Kotor Rp.19.609.004.691,00 

Jadi penghitungan harga pokok penjualan perusahaan yang terjadi pada tahun 2010 

adalah sebesar Rp.19.609.004.691,00. 

Dari beberapa penghitungan-penghitungan di atas jumlah laba kotor dari tahun 2008 

adalah sebesar Rp.15.837.233.660,00 tahun 2009 adalah sebesar Rp.19.224.993.638,00 

dan tahun 2010 adalah sebesar Rp. 19.609.004.691,00. 

Berdasarkan penghitungan laba kotor yang terjadi jumlah laba kotor terus 

peningkatan, peningkatan laba kotor pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp.3.387.759.978,00 

atau ( 6,26% ) dibandingkan tahun 2008 dan peningkatan laba kotor pada tahun pada 

tahun 2010 yaitu sebesar Rp.384.011.053,00 atau       ( 0,51% ) dibandingkan tahun 2009.  

 

4.1.2 Analisis Statistik 

a. Analisis Regresi 

Tabel 2 

Daftar Data Penghitungan Regresi dan Korelasi 

(DALAM JUTAAN) 

 

Tahun 
X 

HPP 

Y 

Laba Kotor 
X2 Y2 XY 

2008 38.280 15.837 1.465.358.400 250.810.569 606.240.360 
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2009 55.575 19.224 3.088.580.625 369.562.176 1.068.373.800 

2010 73.105 19.609 5.344.341.025 384.512.881 1.433.515.945 

  166.960 54.670 9.898.280.050 1.004.885.626 3.108.130.105 

 
 

Berdasarkan data diatas, diperoleh hasil regresi sebagai berikut : 

 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 12206.237 2882.958   4.234 .148 

  HPP .108 .050 .907 2.154 .277 

a  Dependent Variable: Laba Kotor 

Setelah a dan b ditemukan, maka persamaan regresi linier sederhana dapat disusun. 

Persamaan regresi harga pokok penjualan dan laba kotor tiap tahun adalah sebagai berikut 

:  

 bXaY 


 

 XY 0.10812.206,237 


 

Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa bila setiap kenaikan harga pokok 

penjualan ( X )  sebesar Rp.1 maka akan menghasilkan peningkatan laba kotor ( Y ) 

sebesar Rp. 0,108. Dan bila X = 0 Maka Y adalah sebesar Rp.12.206,237 

b. Analisis Koefisien Korelasi 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis koefisien korelasi 

( r ) dengan rumus Metode Least Square, yaitu sebuah teknik analisis data untuk 

mengetahui tingkat eratnya atau kuatnya pengaruh yang ada antara variabel harga pokok 

penjualan ( X ) terhadap variabel laba kotor ( Y ).  

Berdasarkan data Tabel 2, diperoleh hasil koefisien korelasi sebagai berikut : 

Model Summary 
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Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .907(a) .823 .645 1235.943 

a  Predictors: (Constant), HPP 

 

 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Lemah 

Lemah 

Sedang 

Kuat  

Sangat Kuat 

 

Jadi dari penghitungan analisis Koefisien Korelasi (r) diatas diperoleh nilai r sebesar = 

0,907 seperti yang tertera ditabel Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi diatas bahwa 

terdapat interval koefisien berada pada 0,80 – 1,000 memberikan indikasi bahwa antara 

variabel harga pokok penjualan ( X ) terhadap variabel laba kotor ( Y ) terdapat tingkat 

eratnya atau kuatnya pengaruh yang sangat kuat dan positif. 

Dari perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa, kenaikan pada variabel harga pokok 

penjualan ( X ) akan diiringi dengan peningkatan variabel laba kotor ( Y ) Artinya jika 

variabel harga pokok penjualan ( X ) meningkatkan maka akan memberikan pengaruh 

peningkatan terhadap variabel laba kotor ( Y ) perusahaan. 

Dengan demikian hipotesis penelitian diterima, yaitu terdapat tingkat eratnya atau 

kuatnya pengaruh yang sangat kuat dan positif antara variabel harga pokok penjualan ( X 

) terhadap variabel  laba kotor ( Y ). 

c. Analisis Koefisien Determinasi 

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel harga pokok 

penjualan ( X ) terhadap variabel laba kotor ( Y ), diperoleh hasil koefisien korelasi 

determinasi sebagai berikut : 
Model Summary 

 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .907(a) .823 .645 1235.943 

a  Predictors: (Constant), HPP 

 

Dari penghitungan koefisien determinasi diatas diperoleh nilai sebesar 82,3%. hal ini 

menunjukan bahwa besarnya kontribusi atau pengaruh antara variabel harga pokok 
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penjualan  ( X ) terhadap variabel laba kotor ( Y ) adalah sebesar 82,3% sisanya 17,7% 

adalah dipengaruhi oleh penjualan. 

 

d. Uji keberartian Koefisien Korelasi 

Penghitungan dilanjutkan dengan uji keberartian koefisien Korelasi dengan 

menggunakan uji t, yaitu untuk mengetahui tingkat keberartian koefisien korelasi (r) yang 

dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, diperoleh hasil uji keberartian 

koefisien korelasi sebagai berikut : 
Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 12206.237 2882.958   4.234 .148 

  HPP .108 .050 .907 2.154 .277 

a  Dependent Variable: Laba Kotor 

Kriteria pengujian : 

H0 diterima jika t hitung < t tabel 

Ha diterima jika  t hitung > t tabel  

 

 

  

Daerah  

Penerimaan Ho 

Daerah Penolakan 

Ho 

Daerah Penolakan 

Ho 

 ه ½ ه ½

0 12,706 2,154 
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Dari penghitungan Uji Keberartian Koefisien Korelasi ( uji t ) ternyata            t hitung 

< t tabel ( 2,154 < 12,706 ). Dengan demikian H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh 

antara variabel harga pokok penjualan ( X ) terhadap variabel laba kotor ( Y ).  

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Diakhir pembahasan ini, penulis mencoba menyimpulkan inti dari seluruh pembahasan 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sebagai berikut : 

1 Berdasarkan penghitungan harga pokok penjualan yang terjadi jumlah harga pokok penjualan 

terus meningkat, peningkatan harga pokok penjualan pada tahun 2009 yaitu sebesar 

Rp.17.295.258.797,00 atau ( 31,96% ) dibandingkan tahun 2008 dan peningkatan harga pokok 

penjualan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.17.530.163.272,00 atau ( 23,43% ) dibandingkan 

tahun 2009. 

2 Berdasarkan penghitungan laba kotor yang terjadi jumlah laba kotor terus peningkatan, 

peningkatan laba kotor pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp.3.387.759.978,00 atau ( 6,26% ) 

dibandingkan tahun 2008 dan peningkatan laba kotor pada tahun pada tahun 2010 yaitu sebesar 

Rp.384.011.053,00 atau       ( 0,51% ) dibandingkan tahun 2009.  

3 Pengaruh harga pokok penjualan terhadap laba kotor pada PT. CHOLYFOUR MITRA MANDIRI : 

a. Dari penghitungan Regresi, diperoleh XY 0.10812.206,237 


 diartikan bahwa bila 

setiap kenaikan harga pokok penjualan ( X ) sebesar Rp.1 maka akan menghasilkan 

peningkatan laba kotor ( Y ) sebesar Rp.0,108. 

b. Dari penghitungan Uji Koefisien Korelasi, diperoleh nilai r = 0,907 memberi indikasi bahwa 

antara variabel harga pokok penjualan ( X ) terhadap variabel laba kotor ( Y ) terdapat 

tingkat eratnya atau kuatnya pengaruh yang sangat kuat dan positif. 
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c. Dari penghitungan Koefisien Determinasi diperoleh nilai sebesar 82,3 %, hal ini menunjukan 

bahwa besarnya pengaruh atau kontribusi atau pengaruh antara variabel harga pokok 

penjualan  ( X ) terhadap variabel laba kotor ( Y ) adalah sebesar 82,3% sisanya 17,7% adalah 

dipengaruhi oleh penjualan. 

d. Kemudian dari penghitungan Uji Keberatian Koefisien Korelasi ( Uji t ) diperoleh nilai t hitung = 

2,154  dan t tabel = 12,706. ternyata H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh antara harga 

pokok penjualan terhadap laba kotor. 

5.2 Saran 

Berikut ini akan dikemukakan saran – saran dari hasil penelitian yang ditemukan, 

diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti bagi PT.CHOLYFOUR MITRA 

MANDIRI : 

1 Sering terjadinya kesalahan pencatatan persediaan akhir, untuk menghindari kesalahan 

pencatatan persediaan akhir perlu ditambahkannya pencatatan kartu persediaan, agar 

pencatatan persediaan akhir lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. 

2 Sering terjadinya kehilangan scrap ( limbah ), untuk menghindari kehilangan scrap ( limbah ) 

perlu ditambahkannya karyawan untuk mengawasi atau mengontrol scrap ( limbah ) untuk 

menghindari pencurian persediaan barang scrap ( limbah ) digudang. 
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ANALISA KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN 

PAJAK PENGHASILAN TAHUNAN PT. PATRA MITRA KONSULINDO 

Lisdawati  

Dosen Tetap Akuntansi STIE Pertiwi 

ABSTRAKSI 

Analisa Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan 

Tahunan PT. Patra Mitra Konsulindo 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara pendapatan dan biaya 

berdasarkan undang-undang perpajakan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan, 

menganalisa koreksi fiskal dalam menentukan nilai pajak penghasilan terhutang perusahaan, 

sehingga perusahaan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tujuan yang berbeda, serta 

mengetahui jumlah pajak penghasilan tahunan yang harus dibayar perusahaan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya beda antara laba akuntansi dengan laba untuk tujuan pajak. Laba komersial 

untuk tahun 2011 adalah Rp. 1.420.601.526,00 sedangkan laba setelah koreksi fiskal untuk tahun 

2011 sebesar Rp. 1.418.327.382. Perbedaan ini dikarenakan laporan komersial disusun berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun sesuai peraturan 

perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, apabila terjadi ketidaksamaan antara 
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ketentuan perpajakan dan praktek atau standar akuntansi yang berlaku umum, undang-undang 

perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktek kelaziman akuntansi. 

Hasil analisa ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penerapan analisa koreksi fiskal 

terhadapap laporan keuangan komersial, masih kurang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku di Indonesia. Dimana perusahaan belum mengoreksi salah satu bebannya yaitu beban 

akomodasi hotel dan transportasi sebesar Rp. 161.737.700,00, nominal tersebut termasuk dalam 

kategori koreksi fiskal positif yang artinya adalah koreksi positif terhadap beban tersebut 

menambahkan penghasilan kena pajak dalam menentukan pajak pengahasilan tahunan, karena 

beban tersebut merupakan perjalanan direksi. Untuk pajak penghasilan yang dibayarkan 

Perusahaan Konsultan Migas PT. Patra Mitra Konsulindo untuk tahun 2011 menurut perhitungan 

perusahaan adalah sebesar Rp. 122.949.029,00, sedangkan menurut peneliti setelah beban 

akomodasi hotel dan transportasi dimasukkan dalam koreksi fiskal positif menjadi Rp. 

144.611.131,00. Selain itu, Perusahaan tidak menetapkan nilai sisa pada metode penyusutan aktiva 

tetapnya, karena menurut perusahaan aktiva yang dimiliki perusahaan adalah yang hanya 

mempunyai nilai umur ekonomis dibawah 5 tahun, seharusnya berapapun nilai umur ekonomis jenis 

aktiva itu di dalam PSAK nilai sisa terhadap aktiva tetap harus ditentukan. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perpajakan mungkin tidak asing lagi bagi penduduk dan Negara, baik itu penduduk dalam 

negeri Indonesia maupun penduduk luar Indonesia serta memiliki peraturan masing – masing 

disetiap negara, atau kalangan rakyat maupun kalangan pemerintah. Dikalangan rakyat perpajakan 

itu identik dengan penyetoran dan pelaporan, sedangkan dikalangan pemerintahan perpajakan itu 

identik dengan penerimaan kas Negara dari rakyat dan mengeluarkannya untuk anggaran 

pembelanjaan pemerintahan.  

Wajib pajak orang pribadi itu sendiri digolongkan dalam 2 bagian yaitu : Wajib pajak orang 

pribadi yang bekerja pada suatu perusahaan dan Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. 

Kalau wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada suatu perusahaan tidak terlalu rumit, kenapa? 

karena wajib pajak orang pribadi tersebut, perpajakannya akan diperhitungan oleh perusahaan 

dimana orang pribadi tersebut bekerja, dan diakhir tahun mendapatkan bukti pemotongan dari 

pajak yang sudah diperhitungan perusahaan terhadap penghasilan yang diterima wajib pajak orang 

pribadi yang bekerja tersebut. Dan wajib pajak orang pribadi yang bekerja itu nantinya melaporkan 

sendiri perpajakannya ke kantor pajak dimana NPWPnya terdaftar, biasanyanya pelaporan tersebut 

dilakukan bagi wajib pajak yang bekerja yang memiliki NPWP. Sedangkan perpajakan untuk wajib 

pajak pribadi yang menjalankan usaha itu lebih menyerupai dengan wajib pajak badan usaha (BUT). 

Wajib pajak badan usaha ini adalah sama dengan wajib pajak orang pribadi yaitu sama – sama 

menyetor dan melaporkan perpajakannya. Kalau wajib pajak orang pribadi pajaknya diperhitungkan 

dan disetorkan oleh perusahaan, sehingga wajib pajak orang pribadi hanya melaporkan 

perpajakannya sendiri disetiap akhir tahun, tetapi wajib pajak badan usaha memperhitungan (self 

assessment)  berapa besar angsuran pajak  (PPh Pasal 25) dan besarnya pajak penghasilan tahunan 

(PPh Pasal 29) perusahaan yang akan dibayarkan dibulan atau ditahun berikutnya serta 

melaporkannya sendiri. Selain itu, dari penghasilan yang diterima perusahaan dari klien/pelanggan 

akan dipotong/diperhitungkan perpajakannya oleh klien/pelanggan (PPh Pasal 21 untuk wajib pajak 

orang pribadi yang menjalankan usaha, dan PPh Pasal 23 untuk wajib pajak badan usaha) dengan 

tarif perpajakan yang berlaku di Indonesia dan yang kemudian harinya PPh tersebut bisa 

diperhitungan/dikreditkan oleh wajib pajak badan usaha badan untuk meringankan pajak yang akan 

dibayarkan diakhir tahun (Pajak Penghasilan Tahunan – PPh Pasal 29). 

Mengingat pasal-pasal yang disebutkan, pasal-pasal pajak penghasilan tersebut biasanya lebih 

banyak dicatat oleh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan usaha 

(BUT) didalam laporan keuangan akuntansinya (Laporan Keuangan Komersial) sebagai pajak yang 

dibayar dimuka (Angsuran PPh Pasal 25 dan Perhitungan/Pemotongan PPh Pasal 23 oleh 

Klien/Pelanggan). Sehingga kemudian harinya pajak dibayar dimuka tersebut dapat 

diperhitungkan/dikreditkan kembali diakhir tahun untuk meringankan pembayaran pajak (Pajak 

Penghasilan Tahunan PPh Pasal 29), tetapi sebelum pajak dibayar dimuka tersebut 

diperhitungan/dikreditkan kembali harus dilakukan penyesuaian pencatatan dan pengakuan 

terhadap penghasilan yang diterima dan beban usaha yang dikeluarkan perusahaan dengan 



Accounting & Finance, September 2011   Vol 4. No. 2 
ISSN: 2302-8599  
 

61 

 

pencatatan dan pengakuan yang dianggap sesuai oleh petugas fiskus berdasarkan undang-undang 

perpajakan yang berlaku di Indonesia (Koreksi Fiskal/Laporan Keuangan Fiskal). 

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk petugas pajak, 

dalam menentukan besarnya jumlah pajak terhutang dalam periode atau tahun takwim tertentu. 

Laporan keuangan fiskal ini disusun berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di 

Indonesia. Hal ini dilakukan karena laporan keuangan perpajakan mempunyai motivasi untuk 

mempersempit erosi potensi pengenaan pajak. Selain itu pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran 

rutin maupun pengeluaran pembangunan. 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan yang akan 

penulis bahas dalam penelitian skripsi adalah : 

1. Apa perbedaan antara penerimaan dan biaya menurut undang-undang perpajakan dengan 
standar akuntansi keuangan? 

2. Bagaimana analisa yang akan dilakukan untuk koreksi fiskal terhadap laporan keuangan 
komersial? 

3. Berapa jumlah pajak penghasilan tahunan yang akan dibayar oleh PT. Patra Mitra Konsulindo? 

TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui perbedaan antara penerimaan dan biaya berdasarkan undang-undang perpajakan 
yang berlaku di Indonesia dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. 

2. Menganalisa koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial. 
3. Mengetahui jumlah pajak penghasilan tahunan yang akan dibayarkan oleh PT. Patra Mitra 

Konsulindo. 

KERANGKA TEORITIS 

Laporan akuntansi (accounting reports) yang dihasilkan oleh suatu sistem akuntansi banyak 

macam ragamnya. Jenis laporannya yang dihasilkan tergantung pada pihak-pihak yang akan 

menggunakan laporan tersebut. Salah satu yang utama adalah laporan keuangan (financial 

statements). Disamping itu laporan keuangan, banyak laporan-laporan lain yang dikeluarkan, 

misalnya laporan untuk pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak, laporan-

laporan kepada badan-badan Pemerintah (seperti Bapepam atau BKPM) dan laporan-laporan khusus 

untuk manajemen perusahaan sendiri. 

Agar berguna dalam pengambilan proses pengambilan keputusan, laporan akuntansi perlu di 

analisis dan diinterprestasikan. Analisis laporan keuangan (financial statement analysis) pada 

hakikatnya adalah menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan 

angka lain atau menjelaskan arah perubahannya. Angka-angka dalam laporan keuangan akan 

menjadi sedikit artinya kalau dilihat secara sendiri-sendiri. Mereka baru berartu apabila dihubungkan 

dengan angka lain atau dilihat dari arah perubahannya. 
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Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 “Kebijakan Akuntansi” : 

Laporan Keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) 

manajemen atas pengguna sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan 

yang meliputi, aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, serta arus kas. 

Penghasilan merupakan segala macam kegiatan yang berhubungan dengan perubahan-

perubahan pada perusahaan yang nantinya dapat menambah modal perusahaan atau memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas-aktivitas perusahaan yang 

berupa penyerahaan jasa atau barang dagangan kepada konsumen. Secara spesifik penghasilan 

masih sulit untuk didefinisikan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan ragam dalam penentuan 

penghasilan dan pengaruh faktor lain yang kadang sulit untuk disatukan. 

Definisi penghasilan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan     No. 23 Pendapatan 

: 

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas 

normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang 

tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. 

Artinya adalah pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

diterima dan diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak 

ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke 

perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari 

pendapatan. Begitupun dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi termasuk 

jumlah yang ditagih atas nama prinsipal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan, dan 

karena itu bukan merupakan pendapatan. Yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang 

diterima dari prinsipal. 

Biaya Menurut Warren, Reeve, Fees (2005:63) : 

Biaya adalah suatu pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa, 

sedangkan Beban adalah aktiva atau jasa yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan. 

Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan : 

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus 

keluar atau berkurangnya aktiba atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas 

yang tidak menyangkut pembagian modal. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah dari beban dan biaya itu berbeda, namun 

untuk mencari perbedaan tersebut cukup sulit. Beban berkaitan erat dengan arus kas keluarnya 

barang dan jasa dalam suatu periode yang dipertemukan dengan pendapatan untuk memperoleh 
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laba, sedangkan biaya itu sendiri merupakan nilai tukar atau pengorbanan yang dilakukan untuk 

memperoleh manfaat barang dan jasa. 

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan masa manfaat masa depan yang mempunyai 

hubungan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur. Dan beban 

diakui atas dasar hubungan langsung antara yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang 

diperoleh. 

Untuk dapat mencapai tujuan pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan 

tentang asas pemungutan pajak anatara lain : 

Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal “The Four 

Maxims”, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut : 

1. Asas Equality (Asas Keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) : pemungutan 
pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib 
pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 

2. Asas Certainty (Asas Kepastian Hukum) : semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, 
sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas Convinience of 
Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) : pajak harus 
dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib 
pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. 

3. Asas Effeciency (Asas Efesien atau Asas Ekonomis) : biaya pemungutan pajak diusahkan 
sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari 
pemungutan pajak. 

Menurut W.J Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut : 

1. Asas Daya Pikul : besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya 
penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang 
dibebankan. 

2. Asas Manfaat : pajak yang dipungut oleh Negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan 
yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 

3. Asas Kesejahteraan : pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 

4. Asas Kesamaan : dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain 
harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). 

5. Asas Beban yang sekecil-kecilnya : pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-
rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para 
wajib pajak. 

Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut : 

1. Asas Politik Finansial : pajak yang dipungut Negara jumlahnya memadai sehingga dapat 
membiayai atau mendorong semua kegiatan Negara. 
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2. Asas Ekonomi : Penentuan objek pajak harus tepat Misalnya : pajak pendapatan, pajak untuk 
barang-barang mewah. 

3. Asas Keadilan : yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi 
yang sama diperlakukan sama pula. 

4. Asas Administrasi : menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus 
membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya 
pajak. 

5. Asas Yuridis : segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. 

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para 

ahli diantaranya adalah : 

1. Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) 
yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-
undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

2. Menurut H. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timba (kontra prestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut, Pajak adalah 
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin 
dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk 
membiayai public investment. 

3. Sedangkan menurut sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., Pajak 
adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat 
pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan 
lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah 
dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat 

kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan 

dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber 

daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan 

Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. 

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu 

perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban 

warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara 

mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tesebut harus dipergunakan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak dipungut 

berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum baik bagi fiskus sebagai 

pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. 
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Pajak menurut pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan : 

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbale balik secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

METODE PENELITIAN  

peneliti menerima data dari perusahaan untuk melakukan penelitian skripsi koreksi fiskal terhadap 

laporan keuangan perusahaan dalam menentukan pajak penghasilan tahunan perusahaan, dan 

peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut. Jika peneliti menemukan temuan yang tidak 

sesuai dengan peraturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan, peneliti akan membuatkan 

analisa koreksi fiskal menurut peneliti dan temuan lainnya menurut peneliti yang tidak sesuai 

dengan standar akuntansi keuangan, sehingga akan di dapat jumlah pajak penghasilan tahunan yang 

seharusnya dibayarkan oleh perusahaan dan terapan akuntansi keuangan yang sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan. 

Pengumpulan data merupakan kegiatan pengumpulan informasi-informasi yang menunjang atau 

mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 Studi Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari beberapa literature yang relevan 

dengan permasalahan penelitian, sebagai bahan referensi dan landasan teori. 

 Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kelengkapan data mengenai 

obyek penelitian, sebagai bahan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti 

berikut : 

1. Interview atau Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian yang disebut 

dengan data primer. 

2. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mempelajari dokumen-

dokumen yang ada dalam perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. 

Populasi dan Sample 
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 Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Komersial Tahun 

2011 yang dimiliki PT. Patra Mitra Konsulindo serta dilengkapi dengan dokumen lainnya yang 

mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini. 

Teknik Analisa Data 

Untuk memudahkan peneliti menganalisa koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial 

perusahaan, peneliti perlu mengidentifikasi metode dan penilaian yang digunakan dalam laporan 

keuangan komersial segingga bisa disesuaikan dengan metode penilaian menurut pajak. 

Metode penganalisaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pendapatan dan biaya menurut sistem akuntansi yang digunakan perusahaan. 

2. Melakukan penganalisaan koreksi fiskal berdasarkan beda tetap dan beda waktu dengan 
mengidentifikasi seperti berikut : 

a. Mengidentifikasi metode penyusutan 

b. Mengidentifikasi tarif penyusutan/umur aktiva tetap 

c. Mengidentifikasi penghapusan piutang 

d. Mengidentifikasi biaya yang tidak boleh dibebankan menurut perpajakan 

e. Mengidentifikasi pendapatan yang dikenakan pajak final menurut perpajakan 

3. Menganalisa perhitungan laba kena pajak dan menentukan jumlah Pajak Penghasilan yang harus 
dibayar perusahaan pada tahun 2011. 

PEMBAHASAN 

Laporan keuangan perusahan disajikan dalam rupiah, disusun sesuai dengan pernyataan standar 

akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh ikatan akuntan Indonesia dan praktek akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia. 

Berikut ini laporan keuangan perseroan keuangan tahun 2011 yang belum dilakukan penyesuaian 

koreksi fiskal. Laporan keuangan dibawah ini adalah sebagai acuan  untuk penyusunan laporan 

keuangan fiskal, yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. 
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PT. Patra Mitra Konsulindo 

Neraca 

Per 31 Desember 2011 

Keterangan Nominal 

IDR 

Aset  

Aset Lancar  

Kas dan setara kas 1.592.770.913 

Piutang usaha 184.100.000 

Piutang Lainnya 240.000.000 

Biaya dibayar dimuka 74.707.801 

Sewa gedung 60.000.000 

Persediaan tas training 12.420.000 

Jumlah Aset Lancar 2.163.998.714 

  

Aset Tetap 122.704.982 

Harga Perolehan (37.103.153) 

Akumulasi Penyusutan 85.601.829 

Nilai Buku  

Jumlah ASET 2.249.600.543 

  

Kewajiban dan Ekuitas  

Kewajiban Lancar  

Utang pajak 38.619.129 

Uang muka training 250.000.000 
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Biaya yang masih harus dibayar 4.523.178 

Jumlah Kewajiban Lancar 293.142.307 

  

Ekuitas  

Modal Saham 300.000.000 

Laba (Rugi) ditahan 1.656.458.236 

Jumlah Ekuitas 1.956.458.236 

Jumlah KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.249.600.543 
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PT. Patra Mitra Konsulindo 

Laporan Laba Rugi 

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 

Keterangan Nominal 

IDR 

Pendapatan Usaha 5.169.451.950 

  

Beban Usaha (3.761.284.548) 

  

Laba (Rugi) Usaha 1.408.167.402 

  

Pendapatan (Beban) Lain-lain  

Pendapatan Lain-lain 15.369.208 

Beban Lain-lain (2.935.084) 

Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain 12.434.124 

  

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1.420.601.526 

  

Taksiran Pajak Penghasilan - 

  

Laba (Rugi) Setelah Pajak 1.420.601.526 
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 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 

Suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan yang mempengaruhi posisi 

keuangan dan hasil usahanya dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), berdasarkan 

konsep harga perolehan. Kas dan setara kas terdiri dari kas dan kas di bank. Laporan arus kas 

menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang berasal dari kegiatan 

usaha, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas perusahaan disusun dengan metode 

langsung. 

2. Kas dan Setara Kas 

Perseroan mengklasifikasikan rekening simpanan dibank sebagai setara kas. 

3. Piutang 

Piutang dicatat sebesar nilai nominalnya. Perseroan tidak melakukan penyisihan atas piutang 

atau cadangan untuk kemungkinan adanya piutang tak tertagih. Karena sejauh perusahaan 

berdiri semua piutang dapat tertagih dengan baik. Apabila terdapat piutang usaha yang 

benar-benar tidak tertagih makan akan dibebankan sebagai biaya pada periode yang 

bersangkutan. 

4. Aset Tetap 

Aktiva tetap yang digunakan dalam usaha dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah 

dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aktiva tetap dihitung dengan menggunakan 

metode garis lurus (straight line method) dengan taksiran manfaat sebagai berikut : 

Jenis Aktiva Umur Ekonomis Tarif Penyusutan 

Furniture 4 Tahun 25% 

Computer 4 Tahun 25% 

 

5. Pengakuan Pendapatan dan Beban 

Pendapatan diakui pada saat penjualan jasa terjadi atau pada saat jasa diberikan, dan 

dibuatkan tagihan. Beban diakui berdasarkan akrual (Accrual Basic) dan dinyatakan sebagai 

beban apabila telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pedapatan dalam suatu 

periode atau tidak memberikan masa manfaat ekonomis pada periode selanjutnya. 
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Pembahasan Penelitian 

Dalam penganalisaan data, dari data yang diperoleh penulis mengidentifikasi data-data sebagai 

berikut : 

6. Mengetahui pendapatan dan biaya menurut standar akuntansi keuangan yang digunakan 
perusahaan. 

Pendapatan,  perusahaan mengakui dan mencatat pada saat jasa telah diberikan/berakhir, 

dan pada saat tagihan invoice, kwitansi, dan faktur pajak dibuatkan. Sedangkan Biaya, 

perusahaan mencatat biaya/pengeluaran berdasarkan akrual dan dinyatakan beban apabila 

sudah dimanfaatkan dalam usaha sehingga menghasilkan pendapatan usaha pada periode 

tertentu. 

7. Melakukan penganalisaan koreksi fiskal berdasarkan beda tetap dan beda waktu dengan 
mengidentifikasi seperti berikut : 

8. Mengidentifikasi metode penyusutan 

Perusahaan melakukan perhitungan penyusutan pada aktiva tetapnya dengan menggunakan 

metode penyusutan garis lurus dengan ketentuan perpajakan. Dimana rumus metode 

penyusutan menurut SAK dan Perpajakan adalah sebagai berikut : 

Menurut SAK  :  

(Harga Perolehan – Nilai Sisa) : Masa Manfaat = Beban Penyusutan 

Menurut Perpajakan : 

(Harga Perolehan – Nilai Sisa (0)) : Masa Manfaat = Beban Penyusutan 

Perusahaan tidak menetapkan nilai sisa pada metode penyusutan aktiva tetapnya, karena 

menurut perusahaan aktiva yang dimiliki perusahaan adalah yang hanya mempunyai nilai 

umur ekonomis dibawah 5 tahun. Sehingga hasil akhir beban penyusutan yang diperoleh 

sama dengan penyusutan dengan ketentuan perpajakan. 

9. Mengidentifikasi tarif penyusutan/umur aktiva tetap 

Tarif dan umur ekonomis yang digunakan perusahaaan dalam menghitung penyusutan 

dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan perpajakan, terlihat pada tabel 

di bawah ini : 
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Daftar Metode Penyusutan 

Tabel 1 

No Keterangan Tgl Perolehan Harga 

Perolehan 
Tarif % Umur 

Ekonomis 
Beban 

Penyusutan 
Akm. 

Penyusutan 
Nilai Buku 

 Furniture :        

 Furniture 15/7/10 8.525.000 25 4 177.604 3.196.875 5.328.125 

 Furniture 21/9/10 57.433.800 25 4 1.196.538 19.144.600 38.289.200 

 Furniture 14/10/10 6.345.000 25 4 132.188 1.982.813 4.362.188 

 Furniture 13/11/10 3.999.000 25 4 83.313 1.166.375 2.832.625 

 Furniture 13/11/10 3.999.000 25 4 83.313 1.166.375 2.832.625 

 Furniture 16/11/10 5.900.000 25 4 122.917 1.720.833 4.179.167 

 Furniture 18/1/11 3.836.000 25 4 79.917 959.000 2.877.000 

 Meja Kerja 21/10/11 3.408.182 25 4 71.004 213.011 3.195.171 

 Vacum Cleaner 16/11/11 1.240.000 25 4 25.833 51.667 1.188.333 

 Total Furniture  93.445.982   1.972.625 29.601.549 65.084.433 

         

 Electric Asset :        

 Fax Panasonic 18/7/10 1.580.000 25 4 32.917 592.200 987.500 

 Printer Lazer 1102 31/8/10 1.250.000 25 4 26.042 442.708 807.292 

 Computer Dual Core 31/8/10 3.750.000 25 4 78.125 1.328.125 2.421.875 

 Computer 1/9/10 6.535.000 25 4 136.146 2.178.333 4.356.667 

 Fax 8/11/10 2.000.000 25 4 41.667 583.333 1.416.667 

 Computer 11/1/11 3.125.000 25 4 65.104 781.250 2.343.750 

 Computer 10/2/11 3.530.000 25 4 73.542 808.958 2.721.042 

 Printer Epson 24/2/11 1.750.000 25 4 36.458 401.042 1.348.958 
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 HP Flexi 5/11 1.000.000 25 4 20.833 166.667 833.333 

 Computer 10/11 3.000.000 25 4 62.500 187.500 2.812.500 

 Paper Shredder 10/11 499.000 25 4 10.396 31.188 467.813 

 Total Electric Asset  28.019.000   583.729 7.501604 20.517.396 

 

10. Mengidentifikasi penghapusan piutang 

Penulis, mengidentifikasi daftar piutang yang ada pada perusahaan, dan setelah di identifikasi 

piutang yang dimiliki perusahaan, tergolong dalam piutang lancar. Dimana piutang tersebut 

masih dapat tertagih. 

11. Mengidentifikasi biaya yang tidak boleh dibebankan menurut perpajakan 

Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, biaya yang tidak boleh dibebankan 

dalam usaha adalah biaya yang bersifat kenikmatan dan natura, dimana beban tersebut 

menurut fiskus termasuk kategori koreksi fiskal positif. Koreksi Fiskal Positif menurut 

pengertian yang diperoleh dari perundang-undangan perpajakan adalah menambahkan 

penghasilan kena pajak. 

12. Menganalisa koreksi fiskal terhadap perhitungan laba kena pajak dalam menentukan jumlah 
Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan pada tahun 2011. 

Perhitungan Koreksi Fiskal 

Tabel 5 

Keterangan Komersial Koreksi Fiskal Fiskal 

  (+) (-)  

Pendapatan 5.169.451.950   5.169.451.950 

     

Beban Usaha :     

Beban Akomodasi Hotel & Transportasi 387.677.006   387.677.006 

Beban ATK 11.166.630   11.166.630 

Beban Pemakaian Tas Training 23.580.000   23.580.000 

Beban Entertainment 23.550.214 7.065.064  16.485.150 

Beban Training 287.448.171   287.448.171 
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Beban Depresiasi 29.454.690   29.454.171 

Beban Pajak 75.126.732 6.000.000  69.126.732 

Beban Telepon, Listrik dan Internet 60.021.592   60.021.592 

Beban Transport 12.950.800   12.950.800 

Beban Adm dan Umum 161.067.297   161.067.297 

Beban Gaji 2.572.416.416   2.572.416.416 

Tunjangan Hari Raya 116.825.000   116.825.000 

Total Beban Usaha 3.761.284.548   3.748.219.484 

Laba Usaha 1.408.167.402   1.421.232.466 

Pendapatan (Beban) Diluar Usaha :     

Pendapatan Bunga Bank 15.339.208  15.339.20

8 

0 

Pendapatan Lain-lain 30.000   30.000 

Administrasi Bank (2.935.084)   (2.935.084) 

Total Pendapatan (Beban) Diluar Usaha 12.434.124   (2.905.084) 

     

Laba Usaha 1.420.601.526   1.418.327.382 

*sumber : PT. Patra Mitra Konsulindo 

Sehingga pehitungan laba kena pajak dalam menentukan pajak penghasilan tahunan, 

sebagai berikut: 

Yang Mendapatkan Fasilitas :  

(4.800.000.000 : 5.169.451.950) x 1.418.327.382 1.316.961.933 

Yang Tidak Mendapat Fasilitas :  

(1.418.327.382 – 1.316.961.933) 101.365.449 

Pajak Penghasilan Terhutang :  

Yang Fasilitas : (50% x 25%) x 1.316.961.933 164.620.242 

Yang Tidak Fasilitas : 25% x 101.365.449 25.341.362 
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Jumlah Pajak Penghasilan Terhutang 189.961.604 

Kredit Pajak :  

PPh Pasal 23 59.277.375 

PPh Pasal 25 7.735.000 

Jumlah Kredit Pajak 67.012.575 

  

Pajak Penghasilan Tahunan Kurang Bayar (PPh Pasal 29) 122.949.029 

 



Accounting & Finance, September 2011   Vol 4. No. 2 
ISSN: 2302-8599  
 

76 

 

 

Setelah melakukan perhitungan laba kena pajak, diperoleh laporan keuangan perusahaan sebagai 

berikut : 

PT. Patra Mitra Konsulindo 

Neraca 

Per 31 Desember 2011 

Keterangan Nominal 

Aset  

Aset Lancar  

Kas dan setara kas 1.592.770.913 

Piutang usaha 184.100.000 

Piutang Lainnya 240.000.000 

Biaya dibayar dimuka 7.695.226 

Sewa gedung 60.000.000 

Persediaan tas training 12.420.000 

Jumlah Aset Lancar 2.096.986.139 

  

Aset Tetap 122.704.982 

Harga Perolehan (37.103.153) 

Akumulasi Penyusutan 85.601.829 

Nilai Buku  

Jumlah ASET 2.182.587.968 

  

Kewajiban dan Ekuitas  

Kewajiban Lancar  

Utang pajak 161.568.158 
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Uang muka training 250.000.000 

Biaya yang masih harus dibayar 4.523.178 

Jumlah Kewajiban Lancar 416.091.336 

  

Ekuitas  

Modal Saham 300.000.000 

Laba (Rugi) ditahan 1.466.496.632 

Jumlah Ekuitas 1.766.496.632 

Jumlah KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.182.587.968 
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PT. Patra Mitra Konsulindo 

Laporan Laba Rugi 

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 

Keterangan Nominal 

Pendapatan Usaha 5.169.451.950 

  

Beban Usaha (3.761.284.548) 

  

Laba (Rugi) Usaha 1.408.167.402 

  

Pendapatan (Beban) Lain-lain  

Pendapatan Lain-lain 15.369.208 

Beban Lain-lain (2.935.084) 

Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain 12.434.124 

  

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1.420.601.526 

  

Taksiran Pajak Penghasilan (189.961.604) 

  

Laba (Rugi) Setelah Pajak 1.230.639.922 

Dari tabel koreksi fiskal yang sudah diperhitungkan oleh perusahaan, setelah peneliti 

kembali menganalisa dan memperhatikan bukti yang ada, penulis menemukan beban yang belum 

atau tidak dikoreksi oleh perusahaan. Yaitu beban akomodasi hotel dan transportasi sebesar Rp. 

161.737.700,00, dimana nominal tersebut termasuk dalam kategori koreksi fiskal positif. Karena 
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beban tersebut merupakan perjalanan direksi. Berikut tabel koreksi fiskal yang disertai dengan 

koreksi oleh peneliti : 

Perhitungan Koreksi Fiskal Menurut Peneliti Berdasarkan Hasil Penelitian 

Tabel 6 

Keterangan Komersial Koreksi Fiskal Fiskal Koreksi Fiskal 

  (+) (-)  Peneliti Seharusnya 

Pendapatan 5.169.451.950   5.169.451.950  5.169.451.950 

       

Beban Usaha :       

Beban Akomodasi Hotel & 

Transportasi 
387.677.006   387.677.006 161.737.700 

(c) 
225.939.306 

Beban ATK 11.166.630   11.166.630  11.166.630 

Beban Pemakaian Tas 

Training 
23.580.000   23.580.000  23.580.000 

Beban Entertainment 23.550.214 7.065.06

4 (a) 
 16.485.150  16.485.150 

Beban Training 287.448.171   287.448.171  287.448.171 

Beban Depresiasi 29.454.690   29.454.690  29.454.690 

Beban Pajak 75.126.732 6.000.00

0 (b) 
 69.126.732  69.126.732 

Beban Telepon, Listrik dan 

Internet 
60.021.592   60.021.592  60.021.592 

Beban Transport 12.950.800   12.950.800  12.950.800 

Beban Adm dan Umum 161.067.297   161.067.297  161.067.297 

Beban Gaji 2.572.416.416   2.572.416.416  2.572.416.416 

Tunjangan Hari Raya 116.825.000   116.825.000  116.825.000 

Total Beban Usaha 3.761.284.548   3.748.219.484  3.586.481.784 

Laba Usaha 1.408.167.402   1.421.232.466  1.582.970.166 
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Pendapatan (Beban) 

Diluar Usaha : 
      

Pendapatan Bunga Bank 15.339.208  15.339.208 

(d) 
0  0 

Pendapatan Lain-lain 30.000   30.000  30.000 

Administrasi Bank (2.935.084)   (2.935.084)  (2.935.084) 

Total Pendapatan (Beban) 

Diluar Usaha 
12.434.124   (2.905.084)  (2.905.084) 

       

Laba Usaha 1.420.601.526   1.418.327.382  1.580.065.082 

Keterangan : 

a. Huruf (a) Beban Entertainment dikoreksi positif, dikarenakan sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf 
d UU PPh dan pasal 9 ayat 1 huruf e UU PPh. Beban entertainment disini, perusahaan 
mengeluarkan kas untuk sesuatu hal diluar kepentingan pekerjaan. Nominal Rp 7.065.064,00 
diperoleh, perusahaan menetapkan koreksi fiskal untuk beban entertainment adalah sebesar 
30% (tiga puluh persen) dari beban entertainment sesungguhnya. 

b. Huruf (b) Beban Pajak dikoreksi positif, dikarenakan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf b UU 
PPh. Beban pajak disini, perusahaan membayarkan pajak dividen pribadi pemegang saham. 
Nominal       Rp 6.000.000,00 diperoleh dari bukti pengeluaran bank. 

c. Huruf (c) Beban Akomodasi Hotel dan Transportasi dikoreksi positif dikarenakan sesuai dengan 
pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh. Beban ini adalah perusahaan membayarkan perjalanan pribadi 
direksi. Nominal Rp 161.737.700,00 diperoleh dari bukti pengeluaran bank. 

d. Huruf (d) Pendapatan Bunga Bank dikoreksi negatif sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU PPh. 
Pendapatan ini adalah penerimaan yang diperoleh perusahaan, yang pajaknya sudah 
diperhitungkan/dibayarkan sebelumnya. Nominal Rp 15.339.208,00 diperoleh dari Rekening 
Koran perusahaan. 
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Dan seharusnya perhitungan laba kena pajak dalam menentukan pajak penghasilan tahunan 

adalah sebagai berikut : 

Yang Mendapatkan Fasilitas :  

(4.800.000.000 : 5.169.451.950) x 1.580.065.082 1.467.140.514 

Yang Tidak Mendapat Fasilitas :  

(1.580.065.082 – 1.467.140.514) 112.924.568 

Pajak Penghasilan Terhutang :  

Yang Fasilitas : (50% x 25%) x 1.467.140.514 183.392.564 

Yang Tidak Fasilitas : 25% x 112.924.568 28.231.142 

Jumlah Pajak Penghasilan Terhutang 211.623.706 

  

Kredit Pajak :  

PPh Pasal 23 59.277.375 

PPh Pasal 25 7.735.000 

Jumlah Kredit Pajak 67.012.575 

  

Pajak Penghasilan Tahunan Kurang Bayar (PPh Pasal 29) 144.611.131 

 

Menurut UU No. 38 Tahun 2008 Pasal 31 E, berikut penjelasan mengenai perhitungan pajak 

penghasilan tahunan yang terhutang : 

1. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan     Rp 
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf b 
dan ayat 2a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai 
dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dinaikan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan. 
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Dari hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa perhitungan pajak penghasilan 

terhutang pada  PT. Patra Mitra Konsulindo sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang 

berlaku di Indonesia, dan menurut perusahaaan, perusahaan sudah mencatat dan melakukan 

koreksi fiskal pendapatan dan biaya usaha sesuai dengan kondisi perusahaan dan ketentuan pajak 

yang berlaku. Tetapi karena  ada salah satu beban yang belum di koreksi fiskal yang seharusnya 

beban tersebut setelah di analisa merupakan koreksi positif, sehingga menurut peneliti perhitungan 

koreksi fiskal atas beban tersebut yang di hitung perusahaan masih kurang  sesuai dengan ketentuan 

pajak yang berlaku. 

Dan dalam perhitungan metode penyusutan perusahaan yang menggunakan metode penyusutan 

garis lurus, perusahaan memperhitungkan penyusutan aktivanya tidak menentukan nilai sisa. Karena 

menurut perusahaan, jenis aktiva yang dimiliki perusahaan dengan nilai umur ekonomis dibawah 5 

tahun sehingga perusahaan tidak menentukan nilai sisa. Seharusnya berapa lama nilai umur 

ekonomis terhadap jenis aktiva menurut teori yang selama ini peneliti terima bahwa setiap jenis 

aktiva harus ditetapkan dan ditentukan nilai sisanya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui perbedaan antara penghasilan dan biaya 
menurut akuntansi dan perpajakan, menyebabkan pengakuan dan pencatatan diantara 
keduanya tidak sama sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal baik positif maupun negatif dari 
pengakuan dan pencatatan terhadap penghasilan dan biaya.  

2. Sehingga diperoleh kesimpulan dari analisa koreksi fiskal tersebut sebagai berikut : 

3. Jumlah laba PT. Patra Mitra Konsulindo dalam laporan keuangan komersial berbeda dengan 
jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal. Hal ini merupakan hal logis karena akuntansi 
wajib pajak dikerjakan berdasarkan standar akuntansi keuangan, segingga diperlukan analisa 
koreksi fiskal dalam menentukan pajak penghasilan tahunan yang terhutang. 

4. Untuk pengakuan dan penerapan analisa koreksi fiskal terhadap laporan keuangan 
komersial, masih kurang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 
Dimana perusahaan belum mengoreksi salah satu bebannya yaitu beban akomodasi hotel 
dan transportasi sebesar Rp. 161.737.700,00, nominal tersebut termasuk dalam kategori 
koreksi fiskal positif yang artinya adalah koreksi positif terhadap beban tersebut 
menambahkan penghasilan kena pajak dalam menentukan pajak penghasilan tahunan. 
Karena beban tersebut merupakan perjalanan direksi. 

5. Pajak penghasilan tahunan yang harus dibayarkan menurut perusahaan             PT. Patra 
Mitra Konsulindo untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 
122.949.029,00, tetapi setelah beban akomodasi hotel dan transportasi di koreksi positif 
maka seharusnya pajak penghasilan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 
adalah sebesar Rp. 144.611.131,00. 

6. Perusahaan tidak menetapkan nilai sisa pada metode penyusutan aktiva tetapnya, karena 
menurut perusahaan aktiva yang dimiliki perusahaan adalah yang hanya mempunyai nilai 
umur ekonomis dibawah 5 tahun. 
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Saran 

1. Untuk menjaga kesinambungan koreksi fiskal, masih diperlukan semacam catatan untuk 
membukukan semua pos-pos dalam laporan keuangan yang memperlihatkan perbedaan antara 
standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
diperlukan untuk penyusunan rekonsiliasi berikutnya. Dengan adanya pencatatan yang terpisah 
tersebut, dengan segera diketahui pos-pos yang berbeda, dan apabila makin sedikit perkiraan 
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan semakin 
mudah dan sederhana pembuatan koreksi fiskalnya, yang berarti pula akan menghemat waktu, 
biaya dan tenaga. Sebaliknya, semakin banyak perkiraan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, maka akan semakin sulit dan kompleks dalam 
penyusunan koreksi fiskal tersebut, yang berarti akan menambah waktu, biaya dan tenaga. 

2. Untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak secara ekstra, maka laporan keuangan 
komersial tersebut haruslah dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dan perusahaan harus lebih up to 
date mengenai ketentuan peraturan perpajakan. 

3. Perusahaan perlu membuat perencanaan pajak yang tujuannya adalah untuk penghematan 
pajak. Perencanaan pajak bisa dilakukan melalui pemilihan metode penyusutan yang tepat. 
Sebagai pertimbangan, pilihan antara metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan 
saldo menurun walaupun berdasarkan nilai nominal pada akhirnya masa manfaat besarnya 
akumulasi biaya penyusutan sama, namun jika ditinjau dari nilai tunai jumlahnya akan berbeda. 

4. Seharusnya perusahaan menghitung metode penyusutan dalam laporan keuangan komersialnya 
harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Berapapun nilai umur ekonomisnya, 
perusahaan harus menentukan nilai sisa terhadap aktivanya. Sehingga metode penyusutan yang 
dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 
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ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG DITINJAU DARI 

RENTABILITAS, LIKUIDITAS ,SOLVABILITAS DAN AKTIVITAS 

PADA PT.TIARA  SEMESTA 

 

Maruly Poltas 

Dosen Tetap Akuntansi STIE Pertiwi 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PT.TIARA 

SEMESTA  dari tahun 2006 - 2010 ditinjau dari Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas dan 

Aktivitasnya. Obyek penelitian dilaksanakan di PT.Tiara Semesta  di Cikarang Delta Mas. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dengan analisis 

Rentabilitas, analisis Likuiditas, analisis solvabilitas dan Analisis Aktivitas Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kinerja keuangan  perusahaan secara keseluruhan  

menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT.Tiara Semesta dari tahun 2006 sampai tahun 

2010mengalami penurunan secara terus-menerus dengan kondisi tidak baik dan perhitungan 

rata – rata nya tidak memenuhi  dalam standart minimum yaitu dengan nilai rata – rata dari 

Rentabilitas masih rendah sebesar 0,21 pada Likuiditas juga masih dalam keadaan kurang 

baik dengan nilai rasio yang sangat tinggi 0,98 pada Rasio Solvabilitasnya nilai rata – rata 

nya naik sebesar 13,84 % hal itu mengindikasikan nilai hutang lebih besar dari pada modal 

sendiri dan pada Rasio Aktivitasnya nilai rata – rata nya sebesar 7,54 hal itu mengindikasikan 

bahwa perputaran persediaan pada PT.Tiara Semesta baik dan mampu memutarkan 

persediaan yang ada dengan stabil dan maksimal.dari perhitungan masing – masing Rasio 

mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan dalam keadaan yang kurang baik. Hal tersebut 

mungkin disebabkan oleh beberapa faktor internal perusahaan, yang meliputi penurunan hasil 

penjualan, kemampuan dalam membayar hutang harus tetap ditingkatkan dan pembelian 

aktiva harus sesuai keperluan perusahaan dan diusahakan tidak membeli aktiva dari uang 

perusahaan melainkan dari hasil laba.Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah  

Analisis kinerja keuangan PT.Tiara Semesta dalam keadaan kurang baik atau tidak sehat 

,PT.Tiara Semesta dapat meningkatkan efisiensi usahanya dengan cara mengurangi 

pengeluaran dan memperkecil biaya operasional atau non operasionalnya yang berpengaruh 

terhadap perusahaan.Untuk meningkatkan tingkat likuiditas, perusahaan sebaiknya 

mengurangi jumlah hutang jangka panjang dan meningkatkan aktiva.Rasio solvabilitas setiap 

tahunnya juga nilai hutang nya semakin meningkat PT.Tiara Semesta harus mengurangi nilai 

hutang dan menambah modal untuk kelangsungan hidup perusahaaan biar tetap stabil dan 

pada Rasio Aktivitas sudah bisa mengendalikan piutang dan mampu memutar barang 

dagangannya dengan baik sehingga perputaran persediaan, piutang, aktiva tetap dan total 

aktivanya tetap stabil. 
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Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rentabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas dan Aktivitasnya. 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba. 

Laba merupakan hasil yang menguntungkan atas usaha yang dilakukan perusahaan pada 

suatu periode tertentu. Dengan laba ini dapat digunakan perusahaan untuk tambahan 

pembiayaan dalam menjalankan usahanya, dan yang terpenting adalah sebagai alat untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

Laba hanya bisa diperoleh dengan adanya kinerja yang baik dari perusahaan itu 

sendiri. Untuk itu penilaian terhadap perusahaan sangat penting dan bermanfaat, baik bagi 

perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan 

yang bersangkutan. Bagi suatu perusahaan kinerja dapat digunakan sebagai alat ukur dalam 

menilai keberhasilan usahanya, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dan perencanaan dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi pihak 

luar perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi terhadap perusahaan yang bersangkutan. 

Untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan dan 

aspek non keuangan. Dari aspek non-keuangan, kinerja dapat diketahui dengan cara, 

mengukur tingkat kejelasan pembagian fungsi dan wewenang dalam struktur organisasinya, 

mengukur tingkat kualitas sumber daya yang dimilikinya, mengukur tingkat kesejahteraan 

pegawai dan karyawannya, mengukur kualitas produksinya, mengukur tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan serta dengan mengukur tingkat kepedulian perusahaan 

terhadap lingkungan sosisal sekitarnya.Penilaian kinerja melalui aspek non-keuangan relatif 

lebih sulit dilakukan, karena penilaian dari satu orang berbeda dengan hasil penilaian orang 

lain. Sehingga dalam penilaian kinerja kebanyakan perusahaan menggunakan aspek 

keuangan. 

Analisis keuangan yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan 

adalah analisis rasio keuangan. Dengan analisis rasio keuangan akan dapat diketahui tingkat 

Rentabilitas,tingkat Likuiditas, tingkat solvabilitas, serta aktivitas dalam perusahaan. Dengan 

mengetahui tingkat suatu perubahan, maka akan dapat diketahui kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan jaminan harta lancarnya. Tingkat 

likuiditas ini sangat berguna bagi perusahaan khususnya kreditur yang memberikan kredit 

jangka pendek. Pada tingkat solvabilitas, akan dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi semua kewajibannya dengan jaminan harta yang dimilikinya, tingkat solvabilitas 

ini sangat berguna bagi kreditur, untuk memberikan kredit jangka pendek maupun jangka 

panjang. Dan dengan mengetahui rentabilitas, maka akan dapat diketahui kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal yang dimilikinya, Rasio Aktivitas  

digunakan untuk mengukur efektivitas operasi perusahaan dalam memanfaatkan sumber-

sumber dana yang ada.Hal ini sangat penting untuk mengetahui efisiensi suatu perusahaan. 
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Jadi dengan mengetahui tingkat Rentabilitas,Liquiditas, solvabilitas dan serta aktivitas 

suatu perusahaan, maka akan dapat diketahui keadaan perusahaan yang bersangkutan, apakah 

perusahaan tersebut baik atau buruk sehingga dapat diperkirakan tentang kelangsungan hidup 

perusahaan yang bersangkutan.Menurut Munawir (2004 : 64), mengadakan analisa hubungan 

dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan merupakan dasar untuk dapat 

mengintrepretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Dengan 

menggunakan laporan yang diperbandingkan, termasuk data tentang perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam jumlah rupiah, presentase serta trendnya, rasio – rasio secara individu 

akan membantu dalam menganalisa dan mengintrepretasikan posisi keuangan suatu 

perusahaan. Posisi keuangan perusahaan ditunjukan dalam laporan neraca. Dalam laporan 

neraca tersebut kita dapat mengetahui kekayaan atau asset perusahaan yang dimiliki (sisi 

aktiva),dan di sisi pasiva dapat kita ketahui dari mana dana-dana untuk membiayai aktiva 

(dari modal sendiri atau hutang) tersebut kita peroleh sedangkan kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan laba dapat kita lihat dalam laporan laba rugi yang diterbitkan oleh perusahaan. 

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan memang memberikan informasi 

posisi dan kondisi keungan perusahaan akan tetapi laporan tersebut perlu kita analisa lebih 

lanjut dengan alat analisa keuangan yang ada untuk mendapat kan informasi yang lebih 

berguna dan lebih spesifik dalam menjelaskan posisi dan kondisi keuangan perusahaan. 

Adapun alat analisis yang dapat kita gunakan adalah, rasio rentabilitas , rasio likuiditas ,rasio 

solvabilitas , dan rasio aktivitasnya.  

1.2  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan  sebelumnya, maka yang 

menjadi pokok perumusan  masalahan dalam penelitian  ini  adalah “Bagaimanakah  kinerja 

keuangan  perusahaan dagang  dari tahun 2006 – 2010 ditinjau dari  Rentabilitas, Likuiditas,  

Solvabilitas dan Aktivitasnya? 

1.3. Ruang Lingkup Masalah 

Berdasarkan  latar belakang tersebut diatas ,maka pembatasan permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah  kinerja keuangan  perusahaan 

dagang  dari tahun 2006 – 2010 ditinjau dari  Rentabilitas, Likuiditas,Solvabilitas dan 

Aktivitasnya. 

1.4. Tujuan  dan  Manfaat Penelitian 

1. 4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja  keuangan  perusahaan 

dagang dari tahun 2006 - 2010 ditinjau dari Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas dan 

Aktivitasnya. 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

yang pastinya berguna diwaktu yang akan datang. 
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b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang  karya ilmiah yang      

dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. 

c. Penelitian ini mungkin merupakan latihan dan pembelajaran dalam  menerapkan teori yang 

diperoleh sehingga menambah pengetahuan,pengalaman dan dokumentasi ilmiah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan data dan informasi serta gambaran mengenai  analisis kinerja keuangan 

perusahaan ditinjau dari Rentabilitas, Likuiditas ,Solvabilitas dan Aktivitasnya pada 

perusahaan  tahun 2006 - 2010. 

b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna bagi para pembaca dalam 

memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang teori dengan pelaksanaannya di dunia 

kerja. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan sebagai alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 

sehubungan dengan adanya keinginan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan apabila dianalisa lebih lanjut, sehingga diperoleh informasi yang dapat 

mendukung kebijakan yang akan diambil. 

Munawir (2007 : 5) dalam Analisa laporan Keuangan yang dikutip dari 

Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis mengatakan bahwa 

laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada 

akhir periode untuk suatu perusahaan.  

Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau 

daftar laba rugi. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-

perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak 

dibagikan (laba yang ditahan).Analisa atas laporan keuangan pada hakekatnya adalah untuk 

mengadakan penilaian atas keadaan keuangan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu 

saat dan perubahan posisi keuangan atau kemajuan-kemajuan suatu perusahaan melalui 

laporan keuangan yang bersangkutan.Salah satu fungsi akuntansi adalah menyajikan laporan-

laporan periodic untuk manajemen, investor, kreditur, dan pihak-pihak lain diluar perusahaan. 

Laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca, laporan rugi-

laba, dan juga laporan aliran kas. Neraca dibuat dengan maksud  untuk menggambarkan 

posisi keuangan suatu organisasi pada suatu saat tertentu. Laporan rugi-laba menggambarkan 

hasil-hasil usaha yang dicapai dalam suatu  periode waktu tertentu, biasanya meliputi periode 

satu tahun, sedangkan laporan aliran kas menggambarkan jumlah kas yang masuk dan juga 

jumlah kas yang keluar dalam suatu perusahaan. Disamping ketiga laporan yang pokok 

tersebut, juga dihasilkan laporan pendukung seperti laporan  laba ditahan, laporan perubahan 
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modal sendiri, dan diskusi-diskusi oleh pihak  manajemen .Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.1 tentang penyajian  laporan keuangan (SAK, 2007 : paragraf 7) 

menyatakan bahwa laporan keuangan  lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai 

berikut : 

1. Neraca, yaitu laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya biaya selama 

suatu periode akuntansi. 

3. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab  perubahan 

ekuitas dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah ekuitas pada akhir periode. 

4. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang 

dibebankan menjadi arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. 

5. Catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan keuangan seperti yang tertera diatas dapat 

dikatakan sebagai laporan-laporan tujuan umum. Sebagai  tambahan dari laporan keuangan 

diatas, dapat dibuat laporan-laporan khusus  yang menunjukkan bagian-bagian dari laporan 

keuangan dapat lebih rinci yang biasanya disebut laporan-laporan untuk tujuan khusus, 

misalnya untuk bank, kantor pajak, Bapepam dan lain-lain.  

2.1.2. Arti Penting Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang 

merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku 

yang bersangkutan.Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi 

Keuangan:“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang 

dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misal, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 

dana), catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

tersebut, misal informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 

pengaruh perubahan harga” 

Dari pengertian diatas laporan keuangan dibuat sebagai bagian dari proses pelaporan 

keuangan yang lengkap, dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang 

dibebankan kepada manajemen.Penyusunan laporan keuangan disiapkan mulai dari berbagai 

sumber data, terdiri dari faktur-faktur, bon-bon, nota kredit, salinan faktur penjualan, laporan 

bank dan sebagainya. Data yang asli bukan saja digunakan untuk mengisi buku perkiraan, 

tetapi dapat juga dipakai untuk membuktikan keabsahan transaksi.  

Ada beberapa definisi laporan keuangan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu : 

1.Laporan keuangan adalah media yang dapat dipakai unluk meneliti 

kondisi kesehatan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan 

laba rugi, ikhtisar laba ditahan, dan laporan posisi keuangan, (Sawir 

,2001.: 2). 

 

2.Laporan keuangan menurut Munawir (2000: 2) .adalah laporan 

keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi vang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 
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aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak vang berkepentingan 

dengan aktivitas pcrusahaann tersebut.  

 

                Laporan keuangan diharapkan disajikan secara layak, jelas, dan lengkap, yang 

mengungkapkan kenyataan-kenyataan ekonomi mengenai eksistensi dan operasi perusahaan 

tersebut. Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan dengan kemungkinan 

bahaya penyimpangan (bias), salah penafsiran dan ketidaktepatan. Untuk meminimkan 

bahaya ini, profesi akuntansi telah berupaya untuk mengembangkan suatu barang tubuh teori 

ini. Setiap akuntansi atau perusahaan harus menyesuaikan diri terhadap praktik akuntansi 

dan pelaporan dari setiap perusahaan tertentu. 

Ada banyak laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan, tetapi yang umum 

digunakan adalah :  

1. Laporan Laba Rugi 

            Munawir mendefinisikan laporan rugi laba adalah:"Laporan rugi laba 

merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, 

rugi laba yang diperoleh organisasi suatu perusahaan selama periode 

tertentu. (2000:26) ". 

 

Adapun bentuk Laporan Laba - Rugi ini yakni : 

1. Single Step (Langkah Tunggal) 

2. Multiple Step (Langkah Ganda) 

Adapun penyajian Laporan Laba - Rugi ini harus memenuhi : 

1. Beban atau Biaya disajikan berdasarkan klasifikasi sifat / fungsinya didalam 

perusahaan. 

2.  Beban atau biaya itu dapat digolongkan dalam : 

i. Beban atau biaya yang berhubungan langsung dengan usaha ex : Biaya 

Penjualan, Biaya Adm. Umum 

ii. Beban atau biaya yang tdk berhubungan lansung dengan usaha ex : Biaya 

Bank, Selisih Kurs. 

2. Laporan Neraca 

Munawir menyatakan bahwa:"Neraca adalah laporan yang sistematis 

tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu laporan yang disusun 

pada suatu saat tertentu, (2000:13)’’. 

 

Menurut Harnanto, neraca adalah:"Suatu laporan yang disusun 

dengan maksud untuk menunjukkan keadaan (posisi) finansial 

perusahaan pada saat (tanggal tertentu, (2001: I) ". 

Bentuk meraca yang ada pada perusahaan-perusahaan tidak ada yang seragam, bentuk 

dan susunannya tergantung pada tujuan yang akan dicapai. Bentuk neraca yang lazim 

digunakan adaiah sebagai berikut: 

1. Bentuk skontro, dimana semua aktiva tercantum sebelah kiri/debet dan hutang 

serta modal tercantum sebelah kanan/kredit. 
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2. Bentuk vertikal, dalam bentuk ini semua aktiva nampak dibagian atas yang 

selanjutnya diikuti hutang jangka pendek, hutang jangka panjang serta modal. 

3.Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas merupakan ringkasan arus kas selama satu periode. Laporan ini 

menunjukkan perubahan arus kas yang terjadi karena kegiatan operasi, investasi dan financial 

sehingga posisi/saldo kas berubah. 

Tujuan yang paling utama dari Laporan Arus Kas ini adalah untuk memberikan informasi 

penting atau yang relevan mengenai penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran 

kas selama periode berjalan. Adapun bentuk penyajian Laporan Arus Kas ini dibagi menjadi 

empat, yakni : 

1. Diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi seperti Penjualan Tunai, Pelunasan 

Hutang, Pembayaran Biaya-biayanya. 

2. Diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Investasi seperti menginvestasikan dana yang 

tidak terpakai . 

3. Diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Pendanaan seperti dana pinjaman dari luar 

perusahaan (Hutang Jangka panjang). 

4. Disesuaikan dengan bisnis perusahaan. 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dan proses akuntansi 

yang  dapat digunakan untuk alat komunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas  perusahaan dengan pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan dengan data  keuangan suatu perusahaan. Pihak-pihak 

yang berkepentingan tersebut menurut  (S. Munawir, 2000:2 ) adalah 

sebagai berikut : 

 

A.Pemilik Perusahaan 

Pihak ini sangat berkepentingan untuk mengetahui suatu laporan keuangan  

perusahaannya, karena dengan melihat laporan keuangannya maka pemilik  dapat menilai 

apakah dia benar-benar dapat menjalankan tugasnya sebagai  seorang pemimpin. Kesuksesan 

ini biasanya dinilai dari laba yang diperoleh  oleh perusahaan. 

 

B.Manajer Perusahaan 

Setelah mengetahui laporan keuangan, maka manajer dapat menilai  kebijakan-

kebijakan yang telah dijalankannya, dan jika ada kekurangan bisa  untuk menyusun sistem 

kebijaksanaan yang lebih baik lagi. 

C. Investor 

Laporan keuangan berguna dalam hal keperluan mereka untuk menanamkan  modal 

mereka ke suatu perusahaan. 

D. Kreditur dan Banker 

Berhubungan dengan pemberian kredit bagi suatu perusahaan. Dengan  melihat 

laporan keuangan mereka bisa mengambil keputusan apakah akan  menyetujui atau bahkan 

menolak pemberian kredit kepada perusahaan yang  bersangkutan. 

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 
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sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.Laporan keuangan yang disusun 

untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagaian besar pemakai namun 

demikian,laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 

pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan 

pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 

informasi nonkeuangan.Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship),atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. 

Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban 

manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan (ekonomi). Keputusan 

ini mencakup misalnya : keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam 

perusahaan atau keuputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

2.1.4  Analisis Laporan Keuangan 

Salah satu tugas penting manajemen atau investor setelah akhir tahun adalah 

menganalisa laporan keuangan perusahaan, sedangkan pengertian analisa laporan keuangan 

oleh beberapa ahli adalah: 

 Harahap mengemukakan analisa laporan keuangan sebagai 

berikut:"Analisa laporan keuangan yaitu menguraikan pos-pos laporan 

keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 

hubungan yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara 

satu dengan yang lain baik antara data kuiantitatif maupun non 

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih 

dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yung 

tepat, (2005:3) ". 

 

Sedangkan menurut Djahidin analisa laporan keuangan 

adalah:"Analisa laporan keuangan mencakup penerapan metode dari 

teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat 

dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat 

berguna dalam proses pengambilan keputusan (2002) ". 

 

Munawir mengemukakan pengertian analisa laporan keuangan adalah 

sebagai berikut:"Mempelajari hubungan-hubungan di dalam suatu 

setiap laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecenderungan-

kecenderungan dari hubungan ini sepanjang waktu (2001) ". 

 

Dalam melakukan analisa laporan keuangan suatu perusahaan digunakan beberapa 

metode dan teknik analisa. Metode dan teknik tersebut merupakan alat untuk mengukur 

hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga diketahui perubahan 

dari masing-masing pos tersebut. 

Ada dua metode analisa yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan yaitu: 

1. Analisa Horisontal (dinamis) 

Adalah analisa dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa 

periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. 

2. Analisa Vertikal (stalls) 
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Perbandingan antara pos-pos yang diliputi periode saja sehingga akan diketahui 

keadaan keuangan pada saat itu saja. 

Teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Analisa perbandingan laporan keuangan 

2. Laporan dengan persentase per komponen (common size statement) 

3. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja 

4. Analisa sumber dan penggunaan kas 

5. Analisa rasio 

6. Analisa perubahan laba kotor 

7. Analisa Break-even 

2.2 Analisis Rasio Keuangan 

2.2.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Mengadakan analisis terhadap hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan 

keuangan merupakan dasar untuk bisa menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil 

operasi dalam suatu perusahaan. Untuk mengadakan interpretasi tersebut tentunya seorang 

analisis memerlukan suatu ukuran. Ukuran yang umum digunakan untuk mengetahui kinerja 

perusahaan dibidang keuangan adalah analisis keuangan. Rasio merupakan alat yang 

digunakan dalam artian relative maupun absolute untuk menjelaskan hubungan tertentu 

antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan (Syafaruddin 

Alwi, 2002:107). Pengertian lain tentang rasio keuangan menurut (Bambang Riyanto 

2001:329) adalah rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam arithmaticalterm yang dapat 

dipergunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial. Rasio keuangan  

adalah  perbandingan  antara dua elemen laporan keuangan yang menunjukkan suatu 

indikator kesehatan keuangan pada waktu tertentu.  

Tujuan analisis rasio keuangan adalah untuk mengetahui hubungan-hubungan antara 

pos-pos neraca dan laba rugi dan merupakan alat untuk mengukur kemampuan dan 

kelemahan suatu perusahaan berdasarkan dari data yang diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. Dari beberapa pengertian jelaslah bahwa mengadakan analisis 

rasio keuangan sangat penting artinya terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan tersebut. Rasio dapat dihitung berdasarkan data laporan keuangan yang 

telah tersedia, yang terdiri dari neraca dan laporan laba-rugi. 

2.2. 2  Rumus Rasio Keuangan 

A. Rentabilitas 

Menurut SK Menteri Keuangan RI No.826/KMK.013/1992 Rentabilitas merupakan  

perbandingan  antara  laba sebelum  pajak dengan modal rata - rata  yang digunakan dalam 

tahun yang bersangkutan atau dapat dirumuskan dengan : 

= 
Laba Sebelum Pajak 

X 100% 
Total Aktiva 

 

Rentabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan 

menggunakan modal yang tertanam didalamnya. 

 

B. Likuiditas 
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Menurut SK Menteri Keuangan RI No.826/KMK.013/1992 Likuiditas merupakan 

perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar, atau dapat dirumuskan dengan : 

= 
Aktiva Lancar 

X 100% 
Hutang Lancar 

 

Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek yang harus segera dipenuhi, selanjutnya berkaitan dengan masalah  likuiditas ini 

perusahaan dikatakan mampu  memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya berarti 

perusahaan dalam keadaan liquid dan sebaliknya apabila perusahaan tidak segera  memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih berarti perusahaan tersebut dalam keadaan  

inliquid. 

  

C. Solvabilitas 

Menurut SK Menteri Keuangan RI No.826/KMK.013/1992 Solvabilitas merupakan 

perbandingan  antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang, atau dapat dirumuskan dengan : 

= 
Jumlah Aktiva 

X 100% 
Jumlah Hutang 

 

Solvabilitas  mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, 

baik  yang  berupa  hutang jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasi. Suatu  perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut 

mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya. 

Harahap (2007 : 297) rasio keuangan adalah angka yang diperoleh 

dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos 

lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan 

(berarti). Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang 

menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. 

Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan 

antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain 

sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian. 

Sugiono (2009 : 64) yang dimaksud dengan analisis rasio adalah suatu 

angka yang menunjukkan hubungan antar unsur-unsur dalam laporan 

keuangan. Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis 

yang sederhana. 

 

Berdasarkan sumber datanya, maka rasio-rasio dapat dibedakan menjadi : 

1. Rasio-rasio neraca (balance sheet ratio), yaitu rasio-rasio yang datanya berasal dari pos-

pos yang ada di neraca. 

2. Rasio-rasio laba/rugi (income statement ratio), yaitu rasio-rasio yang datanya berasal dari 

pos-pos laba/rugi. 
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3. Rasio-rasio antarlaporan (inter statement ratio), yaitu gabungan dari pos-pos yang 

terdapat di neraca dan laba/rugi. 

Di samping penggolongan tersebut, rasio juga dibuat berdasarkan tujuan dari pihak si 

penganalisis dalam mengevaluasi kinerja suatu perusahaan berdasarkan laporan 

keuangannya. Banyak penulis yang menyodorkan jenis rasio yang menurut penulisnya cocok 

untuk memahami perusahaan. Umumnya rasio yang dikenal dan populer adalah : rasio 

rentabilitas,likuiditas, solvabilitas, aktivitas. Namun sebenarnya banyak lagi rasio yang dapat 

dihitung dari laporan keuangan yang dapat memberikan informasi bagi analis, misalnya rasio 

leverage, produktivitas, rasio pasar modal, rasio pertumbuhan, dan sebagainya. 

J. Fred Weston dalam buku Sugiono (2009 : 67 - 68), rasio-rasio keuangan 

dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Rasio Rentabilitas, bertujuan mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada 

imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan. 

2. Rasio Likuiditas, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. 

3. Rasio Leverage atau Solvabilitas, bertujuan mengukur seberapa jauh kebutuhan 

keuangan perusahaan dibiayai dengan dana pinjaman. 

4. Rasio Aktivitas, bertujuan mengukur efektivitas perusahaan dalam mengoperasikan 

dana. 

2.2.3 Pengaruh Rentabilitas, Likuiditas,Solvabilitas dan Aktivitas Terhadap Tingkat 

Kinerja Perusahaan 

Tingkat kesehatan perusahaan diperlukan untuk mengetahui kondisi  keuangan 

perusahaan tersebut sehat atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan  membandingkan antara 

rasio tahun sebelumnya dengan rasio pada saat ini. Perbandingan tersebut dapat digunakan 

oleh pihak yang berkepentingan untuk  mengetahui tingkat rentabilitas, likuiditas dan 

solvabilitas perusahaan pada saat  tertentu.  

Menurut Suparno (2003:39), kesehatan kinerja keuangan didasarkan  

pada informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dalam 

bentuk  neraca, laporan rugi-laba, dan laporan arus kas. 

 

 Kinerja keuangan merupakan  ukuran yang paling umum digunakan untuk menilai 

kinerja perusahaan, misalnya  pengukuran efisiensi, produktifitas, dan likuiditas. Karena 

rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam  memperoleh keuntungan sebelum 

pajak dengan modal rata-rata yang digunakan, maka dengan rentabilitas tinggi mencerminkan 

efisiensi perusahaan yang tinggi. Jadi, rentabiltas ini menjadi alat ukur efektivitas dan 

efisiensi operasi perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk menghasilkan laba, maka 

marjin keuntungan, rasio operasi, dan produktivitas tenaga kerja merupakan faktorfaktor yang 

mencerminkan efisiensi dan hal ini tercermin dalam rentabilitas. Berapapun besarnya 

likuiditas atau solvabilitas suatu perusahaan, kalau perusahaan tersebut tidak mampu 

menggunakan modalnya secara efisien atau tidak mampu memperoleh laba yang besar, maka 

perusahan tersebut pada akhirnya akan mengalami kesulitan keuangan dalam mengembalikan 



Accounting & Finance, September 2011   Vol 4. No. 2 
ISSN: 2302-8599  
 

96 

 

hutang-hutangnya. Faktor – faktor rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aktivitas tersebut 

akan dapat diketahui dengan cara menganalisa dan menginterpresentasikan laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan metode atau teknik analisa yang tepat 

atau sesuai dengan tujuan analisa. Dengan kata lain laporan keuangan suatu perusahaan perlu 

dianalisa karena dengan analisa tersebut akan diperoleh semua jawaban yang berhubungan 

dengan masalah posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan (S. Munawir, 2001:34). 

2.2.4   Alat-alat Pengukur Kinerja 

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan financial suatu 

perusahaan, perlu diadakan interpretasi atau analisis terhadap data financial dari perusahaan 

yang bersangkutan, yang tercermin dalam laporan keuangannya. 

2.2.4.1 Rasio Rentabilitas 

Dari laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan maka pihak manajemen 

perusahaan akan dapat melakukan rencana-rencana untuk menentukan tujuan perusahaan. 

Salah satu rencana perusahaan adalah melakukan analisa rentabilitas yang berkitan dengan 

peningkatan efisiensi kerja perusahaan. 

Pada umumnya rentabilitas dapat diartikan sebagai suatu perbandingan antara laba 

diperoleh dalam operasi perusahaan dengan modal, dalam hal ini penulis akan 

mengemukakan beberapa pendapat antara lain : 

 Menurut pendapat S. Munawir (2004 : 33), pengertian tentang 

rentabilitas sebagai berikut : ” Rentabilitas atau probabilitas adalah 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu.” 

 

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa rentabilitas suatu perusahaan 

merupakan pencerminan kemampuan modal perusahaan yang bersangkutan untuk 

mendapatkan keuntungan. Oleh karena rentabilitas merupakan pencerminan efisiensi suatu 

perusahaan di dalam menggunakan modal kerjanya, maka cara menggunakan tingkat 

rentabilitas untuk ukuran efisiensi suatu perusahaan merupakan cara yang baik.Dengan 

demikian jelaslah bahwa rentabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan, sebagai suatu usaha efisiensi di mana setiap perusahaan dalam operasinya selalu 

berusaha meningkatkan labanya agar asset rentabilitas sesuai dengan standar. 

Menurut Abbas Kartadinata (1983 : 66), pada dasarnya profitablitas dapat di bagi 

dalam 2 jenis, yaitu : 

1. Perbandingan laba terhadap penjualan. 

2. perbandingan laba terhdap aktiva. 

Perbandingan antara laba dengan penjualan dikenal dengan profit on sales, sedangkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva dikenal dengan return on assets, sering juga disebut 

dengan rentabilitas. 
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A.Rentabilitas Ekonomis (Earning Power) 

Profitabilitas Ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri 

dengan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam 

persentase (Riyanto, 2001: 26) dengan demikian profitabilitas ekonomi menujukan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya. 

Modal yang dipergunakan dalam menghitung profitabilitas ekonomi hanyalah modal yang 

bekerja dalam perusahaan demikian pula laba yang diperhitungkan untuk menghitung 

profitabilitas ekonomi hanya laba yang berasal dari operasi perusahaan operating profit. Oleh 

karena itu, laba yang diperoleh diluar perusahaan atau dari efek tidak diperhitungkan dalam 

menghitung profitabilitas ekonomi, bagi perusahaan disamping laba profitabilitas merupakan 

masalah yang penting karena laba yang besar belum merupakan ukuran bahwa perusahaan 

tersebut telah dapat bekerja secara efesien. Efesiensi baru dapat diketahui dengan 

membandingkan dengan modal yang digunakan. 

Jadi yang dimaksud dengan rentabilitas ekonomis adalah perbandingan antara laba 

usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut yang dinyatakan dalam presentase.karena pengertian rentabilitas sering digunakan 

untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan maka rentabilitas ekonimis dimaksudkan sebagai 

kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modalnya yang ada untuk menghasilkan laba. 

”Rentabilitas ekonomi merupakan kemampuan untuk menghasilkan 

laba dari keseluruhan modal, baik modal asing maupun sendiri yang 

diguakan menghasulkan laba tersebut”, ( Basu Swasta dan Ibnu 

Sukotjo, 1998 : 255). 

Laba yang besar bukanlah suatu ukuran bahwa perusahaan telah dapat bekerja dengan 

efisien. Efisien baru dapat digunakan atau dengan menbandingakan laba yang diperoleh 

dengan modal yang digunakan atau dengan menghitung rentabilitasnya. 

Menurut Bambang Riyanto (1995 : 30), bahwa tinggi rendahnya rentabilitas ekonomis 

ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu : 

1. Profit margin yaitu perbandingan antara net operating income dengan net sales, 

perbandingan mana dinyatakan dengan persentase. 

2. Turnover of operating assets (tingkatan perputaran aktiva usaha) yaitu kecepatan 

perputaran operating assets dalam suatu periode tertntu. Turnover tersebut dapat 

ditentukan dengan membagi antara net sales dengan operating assets. 

Untuk dapat meningkatkan rentabilitas ekonomis atau earning power dari suatu 

perusahaan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi earning power adalah sebagai 

berikut : 

1.Return on Asset  (ROA)  

salah satu bentuk dari rasio rentabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 
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digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian 

rasio ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasinya perusahaan dengan 

jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi 

tersebut.Turnover operating asset ( Tingkat perputaran modal usaha )Yaitu denagn cara 

membandingkan antara net sales atau penjualan bresih dengan operating asset atau aktiva. 

  

ROA= 

 

Laba  Bersih 
 

X 100 %  
Total Aktiva 

 

2.Profit Margin 

Yang dimaksud dengan profit margin adalah perbandingan antara net operating 

income dengan sales atau penjualan bersih dan dinyataka dalam persentase, yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

   
   

Profit      Margin =  

 

Net Operating Income 
 

X 100 % 
Net Sales 

 

Dengan dasar kedua faktor di atas, maka secara matematis dapat diketahui besarnya 

rentabilitas ekonomi yaitu hasil kali profit margin dan turnover of operating assets.Apabila 

ingin memperbesar rentabilitas ekonomi dengan memperbesar profit margin, ini berarti 

hubungan dengan usaha untuk mempertinggi efisiensi di bidang produksi, penjualan dan 

pembenahan administrasi. Sedangkan untuk memperbesar rentabilitas ekonomi dengan 

memperbesar turnover of operating assets, dan berhubungan dengan kebijaksanaan investasi 

dana dalam berbagai aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. 

B. Rentabiltas modal sendiri 

Yang dimaksud dengan rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara jumlah 

laba dengan modal sendiri di pihak lain, atau dengan kata lain bahwa rentabilitas modal 

sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya 

untuk menghasilkan keuntungan. Namun dalam perhitunagn laba disini ada perbedaan 

dengan rentabilitas ekonomi laba yang diperhitungkan adalah laba yang berasal dari operasi 

perusahaan, sedangkan laba yang diperhitungkan dalam rentabilitas modal sendiri adalah laba 

usaha setelah dikurangi dengan bunga modal asing atau pinjaman dan pajak perseroan. 

Dengan demikian maka jelaslah perbedaan antara rentabilitas ekonomis dengan rentabilitas 

modal sendiri baik dari segi modal yang diperhitungkan ataupun dari laba yang dipergunakn 

untuk menentukan tingkat rentabilitas bagi suatu perusahaan. 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 28), rentabilitas juga di bedakan 

menjadi 2 macam, yaitu : Rentabilitas ekonomis ialah perbandingan 

antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang 

digunakn untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam 

proses.   
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      Rentabilitas ekonomis dapat pula di artikan sebagai perbandingan antara laba 

usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Rentabilitas ekonomis sering pula dimaksudkan 

sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk 

menghasilkan laba.Laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomis 

hanyalah laba yang berasal dari operasi perusahaan atau disebut dengan laba usaha. 

Sedangkan laba yang berasal dari luar usaha tidaklah diperhitungkan. Begitu pula dengan 

modal, modal yang digunakan hanyalah modal yang bekerja dalam perusahaan sedangkan 

modal yang berasal dari luar perusahaan tidak diperhitungkan.Rentabilitas modal sendiri atau 

rentabilitas usaha ialah perbandingan antara jumlah laba tersedia bagi pemilik modal sensiri 

di satu pihak, jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba di pihak lain atau dengan kata 

lain rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri 

yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. Dapat dirtikan juga sebagai 

perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak 

dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Atau dengan 

kata lain merupakan kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja untuk 

menghasilkan keuntungan. 

2.2.4.2 Rasio Likuiditas 

Likuiditas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

yang harus segera dipenuhi dan likuiditas menunjukan tingkat kemampuan perusahaan untuk 

membayar utang-utang jangka pendek yang dimiliki (Brealey, Myer dan Marcus, 1995). Dua 

faktor yang digunakan dalam rasio untuk mengukur likuiditas perusahaan aktiva lancar dan 

utang lancar, yang disebut likuid adalah perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dan jika tidak mampu disebut inlikuid. 

Suatu keadaan likuid pada perusahaan berarti mengalami kerugian bagi kreditur dan bagi 

pihak managemen , Rasio likuiditas menunjukan efisinsi modal kerja yang ada. Jadi rasio 

likuiditas mengukur kemampuan tersebut. Rasio likuiditas merupakan indikator yang baik 

apakah perusahaan memiliki masalah dalam arus kas atau tidak. Ukuran yang sering 

digunakan adalah Current ratio (CR) dan Quick (Acid-Test) Ratio (QR). 

1. Current Rasio. 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban 

lancar jadi current rasio merupakan alat ukur bagi kemampuan likuiditas (solvabilitas jangka 

pendek) yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva 

lancar.Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar semakin tinggi 

kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio 1 : 1 atau 

100% ini berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua hutang lancar. 

Current Rasio = 
Aktiva Lancar 

Hutang Lancar 

 

Makin tinggi Current ratio makin baik bagi perusahaan.Current ratio = 2,0 dapat 

dikategorikan bahwa perusahaan mempunyai kondisi likuiditas baik, walaupun hal ini 
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tergantung pada industrinya. Misalnya rasio 1,0 baik bagi perusahaan public utility tetapi 

tidak baik bagi industri manufaktur. 

2. Acid Test Rasio. 

Acid-Test Ratio adalah Kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi 

dengan aktiva lancar yang lebih likuid (quick assets). Acid-Test Ratio merupakan ukuran 

yang sama dengan current ratio, tanpa memperhitungkan persediaan (persediaan adalah harta 

lancar yang paling tidak likuid karena tidak mudah dijual, dan kalaupun dijual biasanya 

dengan kredit/tidak tunai). Menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang-

hutangnya tanpa memperhitungkan persediaan  

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi 

hutang lancar. Semakin besar ratio ini semakin baik.Dengan ratio ini persediaan dianggap 

membutuhkan waktu yang relatif lama untuk direalisasikan menjadi uang.  

Acid Test Rasio = 
( Aktiva Lancar – Persedian ) 

Hutang Lancar 

 

Rasio ini dimulai lebih tajam dari pada current ratio karena lainnya memperhitungkan 

aktiva lancar yang sangat likuid.Apabila current ratio tetapi quick rationya rendah, hal ini 

menunjukan adanya investasi yang besar dalam persediaan. 

2.2.4.3.Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabiliats menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. 

Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap dan 

hutang jangka panjang. Di tinjau dari solvabilitas, maka keadaan perusaan dibedakan menjadi 

: 

a) Solvable, perusahaan mampu memenuhi semua kewajiban keuangan nya apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi. 

b) Insolvable, perusahaan tidak mampu memenuhi semua kewajiban keuangannya 

apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuiditas, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang 

(Munawir, 2000) 

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-

kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (Harahap, 

2002). 

 

Rasio yang digunakan pada Solvabilitaas yaitu : 
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1. Total Debt to Total Asset Ratio atau Current Liabilities to Total Assets 

Rasio ini membandingkan jumlah total utang dengan aktiva total yang dimiliki 

perusahaan. Dari rasio ini, kita dapat mengetahui bebrapa bagian aktiva yang di gunakan 

untuk menjamin utang. Biasanya, para kreditur lebih menyukai rasio utang yang rendah, 

sebab semakin rendah rasio utang perusahaan yang diberi kredit akan semakin besar tingkat 

keamanan yang didapat kreditur pada waktu likuidasi.dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Current Liabilities to Total Aset  = 
Hutang Lancar 

X 100% 
Total Aktiva 

2. Rasio Total Hutang dengan Modal Sendiri (Long Term Debt To Equity Ratio) 

Rasio ini membandingkan antara hutang jangka panjang dan modal pemilik. Rasio ini 

menunjukan berapa bagian modal pemilik yang menjadi jaminan hutang jangka panjang. 

Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal pemilik untuk 

menutup hutang jangka panjang. Semakin rendah rasio ini akan semakin aman bagi kreditur 

jangka panjang.Adapun rumusnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Long Term Debt To Equity Ratio  =   
Total Hutang X 

100% Total Modal Sendiri 

  

Ditinjau dari segi likuiditas dan solvabilitas, maka suatu perusahaan dapat mengalami 

keadaan: 

a.likuid dan Solvabel yaitu perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban keuanganya baik 

yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.  

b.Likuid tetapi Insolvabel 

Yaitu perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tetapi tidak dapat  

memenuhi kewajiban jangka panjangnya.   

c. Likuid dan Solvabel 

Yaitu perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tetapi dapat 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya 

d.likuid  dan Insolvabel  

yaitu perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

2.2.4.4 Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan rnemanfaatkan semua sumber 

daya yang ada pada pengendaliannya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan 

antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio-rasio aktivitas yang 

umum digunakan adalah: 

1. Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 

Inventory Turnover Ratio = HPP / Inventory  
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Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang 

dagangan. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer untuk menilai efisiensi 

operasional, yang memperlihatkan seberapi baiknya manajemen mengontrol modal yang ada 

pada persediaan. 

2. Rasio Perputaran piutang (Receivable Turnover Ratio) 

Rasio Perputaran Piutang = Penjualan / Piutang 

Piutang (receivable turnover) yaitu membagi total penjualan kredit (netto) dengan 

piutang rata-rata. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan modal kerja yang ditanamkan 

dalam piutang rendah. Sebaliknya, jika rasio rendah berarti ada oven invesment dalam 

piutang, sehingga memerlukan analisis lebih lanjut (Munawir, 2001). Standar yang baik 

untuk rasio ini minimal enam kali. Rasio ini menunjukkan besarnya modal kerja yang 

ditanamkan sebagai piutang. 

2.2.5   Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan cara menganalisis 

laporan keuangan yang tersedia. Melalui analisis laporan keuangan, keadaan dan 

perkembangan financial perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan dapat 

diketahui, baik di waktu lampau maupun di waktu yang sedang berjalan sehubungan dengan 

pemilihan strategi perusahaan yang akan diterapkan.Kinerja keuangan merupakan prestasi 

yang dicapai oleh perusahaan pada saat tertentu dengan menggunakan perhitungan 

berdasarkan tolak ukur analisis rasio yang didasarkan pada laporan keuangan. Pengukuran 

kinerja sangat penting dilakukan dengan tujuannya untuk menilai efektivitas dan efesiensi 

perusahaan. 

Kinerja keuangan merupakan hasil nyata yang dicapai suatu badan usaha dalam suatu 

periode tertentu yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan keuangan badan usaha tertentu 

dan dipergunakan untuk menunjukkan dicapainya hasil yang positif.Kinerja keuangan suatu 

perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan cara menganalisis laporan keuangan yang 

tersedia. Melalui analisis laporan keuangan, keadaan dan perkembangan finansial perusahaan 

serta hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan dapat diketahui, baik di waktu lampau maupun 

di waktu yang sedang berjalan sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang akan 

diterapkan. 

Dari segi manajemen keuangan, perusahaan dikatakan mempunyai kinerja yang baik 

atau tidak dapat diukur dengan (Sugiono, 2009 : 65) : 

1. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban (utang) yang akan jatuh 

tempo(liquidity). 

2. Kemampuan perusahaan untuk menyusun struktur pendanaan, yaitu perbandingan antara 

utang dan modal (leverage). 

3. Kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan (Profitability). 

4. Kemampuan perusahaan untuk berkembang (growth), dan  
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5. Kemampuan perusahaan untuk mengelola aset secara maksimal (activity). 

Horne dan Wachowicz (2005 : 201 – 202) mengemukakan agar dapat 

mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya, analis 

keuangan perlu melakukan pemeriksaan atas berbagai aspek 

kesehatan keuangan perusahaan.  

Alat yang sering digunakan selama pemeriksaan tersebut adalah rasio keuangan 

(financial ratio) atau indeks, yang menghubungkan data angka akuntansi dan didapat dengan 

membagi satu angka dengan angka lainnya. Agar rasio keuangan ada gunanya, maka 

diperlukan beberapa standar untuk perbandingan. Praktek yang umum dilakukan adalah 

membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan pola rasio untuk industri atau lini bisnis 

di mana perusahaan beroperasi. 

2.2.6  Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic 

planning suatu organisasi.Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan 

pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi 

atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang 

dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas 

tindakan dalam mencapai tujuan.Berdasarkan keputusan menteri keuangan Republik 

Indonesia No. 740/KMK.00/1989 tanggal 28 januari 1989 tentang peningkatan efisiensi dan 

produktivitas badan usaha milik negara, disebutkan bahwa kinerja adalah prestasi yang 

dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan 

perusahaan. 

Kinerja (performance) suatu bank berarti bagaimana kemampuan bank dalam 

mengeelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, tolak ukur yang dapat digunakan 

antara lain laba yang dihasilkan, pinjaman yang diberikan dan lain-lain. Dalam penelitian ini, 

yang menjadi tolak ukur dari kinerja bank adalah EVA (Economic Value Added) atau nilai 

tambahan ekonomis yang diperoleh bank. 

2.2.7   Tujuan Pengukuran Kinerja 

Tujuan pengukuran dan penilaian kerja adalah memotivasi karyawan dalam mencapai 

sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, 

agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Selain itu, penilaian kinerja dilakukan 

untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan 

perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta 

penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik (Mulyadi, 2001).Pengukuran 

kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

visi dan misi. 

Tujuan daripada pengukuran kinerja perusahaan adalah untuk mengetahui: 

1. Tingkat rentabilitas/profitabilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan laba pada 

periode tertentu. 
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2. Tingkat likuiditas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan yang harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan pada saat ditagih. 

3. Tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan jangka pendek maupu jangka panjang. 

4. Stabilitas usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar tingkat bunga atas hutang-hutangnya tepat 

pada waktunya serta kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara teratur 

kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan (Munawir, 

2000). 

Jadi penilaian kinerja dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas bisnis telah 

dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan strategis 

serta untuk mencegah pemborosan. 

 

3. METODE  PENELITIAN 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data-data yang 

diperoleh dari PT.Tiara Semesta berupa laporan keuangan perusahaan yang berupa laporan 

laba rugi dan laporan neraca. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakn 

analisis rasio Rentabilitas,Likuiditas,Solvabilitas dan Aktivitas nya.Setelah diketahui masing-

masing dari rasio – rasio keuangannya maka akan dilakukan intrepretasi hasil pengolahan 

data tersebut untuk mengetahui kinerja pada PT. Tiara Semesta. 
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  AKTIVITAS 

 Kerangka Pemikiran Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Ditinjau Dari 

Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitasnya 

 

3.2  Hipotesis 

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah rasio keuangan 

mempunyai kemampuan dalam memprediksi kinerja keuangan perusahaan terutama laba 

perusahaan di masa datang,dengan mendasarkan pada perhitungan rasio di neraca,laporan 

laba – rugi dan laporan arus kas.Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang 

kurang baik antara variable – variable terhadap kinerja keuangan di perusahaan dagang  

PT.Tiara Semesta.  

3.3. Asumsi 

Dalam penelitian ini penulis mengasumsikan dengan  Asumsi Periodisitas yang 

menyatakan bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan secara periodik. Asumsi ini 

diterapkan karena perusahaan dianggap beroperasi secara terus menerus dalam jangka waktu 

yang tidak terbatas. Kalau ada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai posisi 

keuangan dan kinerja keuangan perusahaan, sebetulnya cara yang paling akurat adalah 

dengan menghentikan aktivitas operasi perusahaan tersebut dalam jangka waktu tertentu. 

Cara ini tentu saja tidak mungkin dilakukan, mengingat pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi tadi harus segera dipenuhi untuk membuat keputusan. Analisa atas laporan 

keuangan pada hakekatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas keadaan keuangan atau 

posisi keuangan perusahaan pada suatu saat dan perubahan posisi keuangan atau kemajuan-

kemajuan suatu perusahaan melalui laporan keuangan yang bersangkutan. 

Untuk itu aktivitas ekonomi sebuah perusahaan harus dapat dipisahkan ke dalam 

periode waktu yang ditetapkan batasannya, misalnya tahunan, semesteran atau bulanan. Oleh 

karena itu akuntansi atau laporan keuangan dapat disusun dan disajikan secara periodik untuk 

memberikan informasi baik posisi keuangan maupun kinerja perusahaan. 

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menetapkan dua 

asumsi dasar yaitu: 

1.        Dasar Akrual 

Asumsi ini mengandung arti bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat 

kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam 

catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. 

2.        Kelangsungan Usaha 

Asumsi ini memiliki arti bahwa perusahaan diasumsikan akan beroperasi terus di masa depan 

tanpa batasan, tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara 

material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan 

mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus 

diungkapkan. 

3.4   Tekhnik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara : 

1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung atas obyek penelitian 

untuk memperoleh data yang diperlukan. 
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2. Observasi, yaitu dengan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti dengan mencatat 

keterangan atau hal-hal yang berguna bagi penyusunan data untuk dianalisis. 

3. Dokumentasi, yaitu dengan membuat salinan atau mengadakan arsip-arsip dan catatan-

catatan perusahaan yang ada mengenai neraca, laporan rugilaba, jumlah produksi, jumlah 

karyawan, pelayanan yang diberikan, gambaran umum perusahaan, dan struktur organisasi 

perusahaan. 

3.5 Tekhnik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui langkah- langkah sebagai berikut : 

1. Menyediakan laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan 

meliputi neraca, laporan rugi-laba dan jumlah tenaga kerja selama tahun 2005-2009. 

2. Dalam menganalisis data keuangan perusahaan PT.Tiara Semesta, maka digunakan metode 

analisis kuantitatif: 

Analisis Kuantitatif yaitu penganalisaan data dalam bentuk angka-angka yang didapat 

dengan menggunakan alat analisa rasio keuangan, yang disusun berdasarkan data yang 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan.Adapun alat analisa kinerja keuangan yang 

dipergunakan adalah sebagai berikut : 

 

1. Rentabilitas 

Rentabilitas merupakan  perbandingan  antara  laba dengan aktiva sebelum  pajak dengan 

modal rata – rata. Rentabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan modal yang tertanam didalamnya.Rasio Rentabilitas yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

a)  Return on Asset  (ROA)  

Salah satu bentuk dari rasio rentabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian 

rasio ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasinya perusahaan dengan 

jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi 

tersebut.Turnover operating asset ( Tingkat perputaran modal usaha )Yaitu dengan cara 

membandingkan antara net sales atau penjualan bresih dengan operating asset atau aktiva. 

  

ROA= 

 

Laba  Bersih 
 

X 100 %  
Total Aktiva 

 

b) Profit margin 

Yang dimaksud dengan profit margin adalah perbandingan antara net operating 

income dengan sales atau penjualan bersih dan dinyataka dalam persentase, yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

   
  Profit      Margin =  

Net Operating Income 
X 100 % 

Net Sales 

Dengan dasar kedua faktor di atas, maka secara matematis dapat diketahui besarnya 

rentabilitas ekonomi yaitu hasil kali profit margin dan turnover of operating assets.Apabila 

ingin memperbesar rentabilitas ekonomi dengan memperbesar profit margin, ini berarti 

hubungan dengan usaha untuk mempertinggi efisiensi di bidang produksi, penjualan dan 
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pembenahan administrasi. Sedangkan untuk memperbesar rentabilitas ekonomi dengan 

memperbesar turnover of operating assets, dan berhubungan dengan kebijaksanaan investasi 

dana dalam berbagai aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. 

2.  Likuiditas 

 Likuiditas merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar, Likuiditas 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang 

harus segera dipenuhi, selanjutnya berkaitan dengan masalah  likuiditas ini perusahaan 

dikatakan mampu  memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya berarti perusahaan 

dalam keadaan liquid dan sebaliknya apabila perusahaan tidak segera  memenuhi kewajiban 

keuangannya pada saat ditagih berarti perusahaan tersebut dalam keadaan  inliquid. 

Rasio likuiditas merupakan indikator yang baik apakah perusahaan memiliki masalah 

dalam arus kas atau tidak. Ukuran yang sering digunakan adalah Current ratio (CR) dan 

Quick (Acid-Test) Ratio (QR). 

 

a) Current Rasio. 
Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban 

lancar jadi current rasio merupakan alat ukur bagi kemampuan likuiditas (solvabilitas jangka 

pendek) yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva 

lancar.Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar semakin tinggi 

kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya.  

Current Rasio = 
Aktiva Lancar 

Hutang Lancar 

 

Makin tinggi Current ratio makin baik bagi perusahaan.Current ratio = 2,0 dapat 

dikategorikan bahwa perusahaan mempunyai kondisi likuiditas baik, walaupun hal ini 

tergantung pada industrinya. Misalnya rasio 1,0 baik bagi perusahaan public utility tetapi 

tidak baik bagi industri manufaktur. 

b) Acid Test Rasio. 

Acid-Test Ratio adalah Kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi 

dengan aktiva lancar yang lebih likuid (quick assets). Acid-Test Ratio merupakan ukuran 

yang sama dengan current ratio, tanpa memperhitungkan persediaan (persediaan adalah harta 

lancar yang paling tidak likuid karena tidak mudah dijual, dan kalaupun dijual biasanya 

dengan kredit/tidak tunai). Menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang-

hutangnya tanpa memperhitungkan persediaan  

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi 

hutang lancar. Semakin besar ratio ini semakin baik.Dengan ratio ini persediaan dianggap 

membutuhkan waktu yang relatif lama untuk direalisasikan menjadi uang. 

Acid Test Rasio = 
( Aktiva Lancar – Persedian ) 

          Hutang Lancar 

 

3.  Solvabilitas 

Solvabilitas merupakan perbandingan  antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang, 

Solvabilitas  mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, 

baik  yang  berupa  hutang jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  apabila perusahaan 
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tersebut dilikuidasi. Suatu  perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut 

mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya. 

Rasio yang digunakan pada Solvabilitaas yaitu : 

1) Total Debt to Total Asset Ratio atau Current Liabilities to Total Assets 

Rasio ini membandingkan jumlah total utang dengan aktiva total yang dimiliki 

perusahaan. Dari rasio ini, kita dapat mengetahui bebrapa bagian aktiva yang di gunakan 

untuk menjamin utang. Biasanya, para kreditur lebih menyukai rasio utang yang rendah, 

sebab semakin rendah rasio utang perusahaan yang diberi kredit akan semakin besar tingkat 

keamanan yang didapat kreditur pada waktu likuidasi.dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Curren Lialibities to Total Aset   = 

Hutang 

Lancar 
X 

100% 
Total Aktiva 

  
 

 

 
 

 
2) Rasio Total Hutang dengan Modal Sendiri (Long Term Debt To Equity Ratio) 

Rasio ini membandingkan antara hutang jangka panjang dan modal pemilik. Rasio ini 

menunjukan berapa bagian modal pemilik yang menjadi jaminan utang jangka panjang. 

Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal pemilik untuk 

menutup utang jangka panjang. Semakin rendah rasio ini akan semakin aman bagi kreditur 

jangka panjang.Adapun rumusnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Long Term Debt To Equity Ratio  =   
Total Hutang X 

100% Total Modal Sendiri 

 

4. Aktivitas 

Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan rnemanfaatkan semua sumber 

daya yang ada pada pengendaliannya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan 

antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio-rasio aktivitas yang 

umum digunakan adalah: 

1) Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 

Inventory Turnover Ratio = HPP / Inventory  

Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang 

dagangan. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer untuk menilai efisiensi 

operasional, yang memperlihatkan seberapi baiknya manajemen mengontrol modal yang ada 

pada persediaan. 

2) Rasio Perputaran piutang (Receivable Turnover Ratio) 

Rasio Perputaran Piutang = Penjualan / Piutang 

Piutang (receivable turnover) yaitu membagi total penjualan kredit (netto) dengan 

piutang rata-rata. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan modal kerja yang ditanamkan 

dalam piutang rendah. Sebaliknya, jika rasio rendah berarti ada oven invesment dalam 

piutang, sehingga memerlukan analisis lebih lanjut (Munawir, 1995). Standar yang baik 

untuk rasio ini minimal enam kali (Suwandi, 1985). Rasio ini menunjukkan besarnya modal 

kerja yang ditanamkan sebagai piutang. 

Tingkat kinerja keuangan PT. Tiara Semesta dapat ditentukan dari hasil rekapitulasi penilaian 

kinerja keuangan, maka kinerja keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Munawir, 

2002:94) apakah kinerja keuangan perusahaan baik sekali,sangat baik,baik,kurang baik dan 

tidak baik dengan predikat sebagai berikut : 
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3.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PT.TIARA SEMESTA, pemilihan lokasi ini didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

1. Tersedianya data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

2. Perusahaan mempunyai masalah yang harus dipecahkan. 

 

4.PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

4.1 Dokumen Yang Digunakan Pada System Pemasaran dan Penjualan 

A. Surat Order Penjualan, merupakan dokumen pokok untuk memproses penjualan 

kredit kepada pelanggan. 

B. Surat barang keluar Gudang, merupakan dokumen pengeluaran barang barang dari 

gudang untuk kepentingan pengiriman barang oleh bagian pengiriman. 

i. Surat jalan, merupakan surat muat barang yang digunakan sebagai bukti 

penyerahan barang dari perusahaan ke pelanggan melalui perusahaan 

angkutan. 

ii. Faktur Penjualan, merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar 

untuk mencatat timbulnya piutang. 

4.2 Analisis  Kinerja Keuangan PT.Tiara Semesta 

 Analisis Rasio Keuangan 

4.2.1. Rasio Rentabilitas 

Adapun Rasio Rentabilitas yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Return On Asset ( ROA) 

 Return on Asset  (ROA) salah satu bentuk dari rasio rentabilitas yang 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan 

dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian rasio ini 

menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasinya perusahaan 

dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan 

keuntungan operasi tersebut. Adapun perhitungan Return On Asset adalah 

sebagai berikut :  

  ROA= 
Laba  Bersih 

X 100 % 
Total Aktiva 

 

Tabel IV.1 

PT.Tiara Semesta 

Perhitungan Return On Assets 

Tahun 2005 – 2009 

Tahun Laba Bersih (EAT)  Total Aktiva ROA Persentase 

  ( Rp) (Rp) (%) (%) 

2005 -122.152.924 816.516.369 -0,15%                   -  

2006 -66.366.976 1.391.839.389 -0,05%            (0,66) 

2007 451.532.060 3.271.293.171 0,14%            (3,80) 

2008 326.735.475 4.669.145.918 0,07%            (0,50) 
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2009 84.185.084 5.565.016.777 0,02%            (0,71) 

Sumber : Data yang telah diolah dari Laporan Keuangan. 
 

Setelah melakukan analisis rasio Return Of Assets ( ROA ),maka dapat disimpulkan bahwa 

ROA dari tahun 2005 – 2006 masih minus hal ini disebabkan pada tahun 2005 laba 

perusahaan masih minus dan total aktiva semakin meningkat, untuk tahun 2008 mengalami 

peningkatan sebesar 14 % atau dengan kenaikan persentase 3,80 % . Hal ini berarti 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal meningkat. 

Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak yang lebih tinggi, yang berarti 

kemampuan ekonomik perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam keadaan baik. 

Pada tahun 2008 terjadi penurunan  menjadi 0,07 % dan pada tahun 2009 juga terjadi 

penurunan rentabilitas menjadi 0,02 %.Hal ini disebabkan oleh rendahnya kenaikan nilai laba 

sebelum pajak yang lebih sedikit dari pada nilai aktiva ,yang berarti kemampuan ekonomik 

perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam kondisi kurang baik.Seorang analis 

keuangan harus mengkaitkan rasio laba terhadap aktiva. Efisiensi bisa diketahui setelah 

membandingkan laba baik setelah pajak maupun sebelum pajak dengan kekayaan atau modal 

perusahaan sehingga menghasilkan laba yang optimum. Dengan demikian perusahaan dapat 

mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya 

2. Profit  Margin 

 profit margin adalah rasio yang membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak 

dan penjualan bersih untuk menunjukan berapa bagian dari penjualan bersih yang menjadi 

laba setelah bung dan pajak. Semakin tinggi rasio ini semakin menguntungkan karena laba 

bersih perusahaansemakinbesar. Adapun perhitungan Profit Margin adalah sebagai berikut :  

   
  Profit      Margin =  

Net Operating Income 
X 100 % 

Net Sales 

Tabel IV.11 

PT.Tiara Semesta 

Perhitungan Profit Margin 

Tahun 2005 – 2009 

Tahun Net Operating Income Net Sales 

Profit 

Margin Persentase 

  ( Rp) (Rp) (%) (%) 

2005 -122.152.924 988.725.800 -0,12%  -  

2006 -66.366.976 1.979.519.370 -0,30%           1,50  

2007 451.532.060 6.471.807.560 0,69%          (3,30) 

2008 326.735.475 5.302.368.537 0,62%          (0,10) 

2009 84.185.084 5.339.510.452 0,15%          (0,76) 

Sumber : Data yang telah diolah dari Laporan Keuangan. 

Berdasarkan Tabel 4.2,Net profit margin tahun 2005 dan 2006 masih minus yaitu 

pada tahun 2005 (0,12%) dan pada tahun 2006 masih minus dengan nilai (0,3%) hal itu 

menggambarkan penjualan yang dihasilkan dari laba bersih belum ada peningkatan, dan di 

tahun 2009 profit margin meningkat senilai 0,69 % tidak jauh beda dengan tahun 2008 yaitu 

0,62 hal ini menggambarkan setiap nilai rupiah penjualan yang menghasilkan laba bersih 

mengalami peningkatan.pada tahun 2009 profit margin menurun  senilai 0,15% Hal tersebut 
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menunjukkan mengalami penurunan dan mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba bersih mengalami penurunan dan kondisi perusahaan dalam keadaan 

kurang baik. 

4.2.2  Likuiditas 

Adapun Rasio Likuiditas yang digunakan sebagai berikut : 

1. Current Rasio 

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya yang 

segera harus dipenuhi dengan aktiva lancer.Adapun perhitungan Current Rasio sebagai 

berikut : 

  Current Rasio =  
Aktiva Lancar 

X 100 % 
Hutang Lancar 

Tabel IV.111 

PT.Tiara Semesta 

Perhitungan Current Rasio 

Tahun 2005 – 2009 

Tahun Aktiva Lancar Hutang Lncar Current Rasio Persentase 

  ( Rp) (Rp) (%) (%) 

2005 668.924.150 738.668.293 0,91                   -  

2006 1.117.629.046 1.380.359.289 0,81            (0,11) 

2007 2.926.240.798 2.308.281.011 1,27             0,57  

2008 1.805.853.574 1.879.398.283 0,96            (0,24) 

2009 2.521.709.694 2.691.084.058 0,94            (0,02) 

Sumber : Data yang telah diolah dari Laporan Keuangan. 

 

Setelah melakukan analisis Current Rasio yaitu hasil minimum terjadi pada tahun 

2006  sebesar 0,96 % dan hasil maksimumnya  di  tahun 2008 sebesar 1,27 %  Hal ini 

disebabkan karena kenaikan aktiva lancar lebih besar dari pada kenaikan hutang lancar, yang 

mencerminkan kemampuan ekonomik perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar dalam keadaan tidak baik dan cenderung 

mengalami penurunan.Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 2005 – 2009 current ratio tidak 

stabil .Hal itu  memberikan jaminan yang tidak baik bagi kreditur jangka pendek dalam arti 

setiap perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban–kewajiban hutang 

jangka pendek. Akan tetapi current ratio yang rendah akan berpengaruh negatif terhadap 

kemampuan memperoleh laba , karena sebagian modal kerja tidak berputar dengan baik. 

2. Acid Test Rasio 

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi 

hutang lancar. Semakin besar ratio ini semakin baik.Dengan ratio ini persediaan dianggap 

membutuhkan waktu yang relatif lama untuk direalisasikan menjadi uang.Adapun 

perhitungan Acid Test Rasio adalah sebagai berikut :  

 

 Acid Test Rasio = 
( Aktiva Lancar – Persedian ) 

X 100 % 
            Hutang Lancar 
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Tabel IV.1V 

PT.Tiara Semesta 

Perhitungan Acid Test Rasio 

Tahun 2005 – 2009 

Tahun 

(Aktiva Lancar - 

Persediaan) 

Hutang 

Lancar 

Acid Test 

Rasio Persentase 

  ( Rp) (Rp) (%) (%) 

2005 390.952.695 738.668.293 0,53                 -  

2006 911.795.765 1.380.359.289 0,66           0,25  

2007 2.301.465.685 2.308.281.011 1           0,52  

2008 1.316.889.031 1.879.398.283 0,7          (0,30) 

2009 2.116.086.820 2.691.084.058 0,79           0,13  

Sumber : Data yang telah diolah dari Laporan Keuangan. 

 

 Setelah melakukan analisis Acid Test Rasio yaitu hasil minimum terjadi pada tahun 

2005  yaitu sebesar 0,53 %  hal ini menunjukan adanya penurunan dari tahun – tahun yang 

lainnya dan perusahaan harus mampu membayar hutang dengan aktiva lancar yang berupa 

kas dan piutang . Hasil maksimumnya  di  tahun 2006 sebesar 1,0 % Hal ini disebabkan 

karena kenaikan aktiva lancar lebih besar dari pada kenaikan hutang lancar, yang 

mencerminkan kemampuan ekonomik perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar dalam keadaan baik dan cenderung 

mengalami peningkatan dan mampu menjamin aktiva lancar yang dimiliki tanpa 

memperhitungkan persediaan yang ada. 

4.2.3.Rasio Solvabilitas 

 

Adapun Rasio Solvabilitas yang digunakan sebagai berikut : 

1. Total Debt to Total Asset Ratio ( Current Liabilities to Total Assets) 

Rasio ini membandingkan jumlah total utang dengan aktiva total yang dimiliki 

perusahaan. Dari rasio ini, kita dapat mengetahui bebrapa bagian aktiva yang di gunakan 

untuk menjamin utang. Biasanya, para kreditur lebih menyukai rasio utang yang rendah, 

sebab semakin rendah rasio utang perusahaan yang diberi kredit akan semakin besar tingkat 
keamanan yang didapat kreditur pada waktu likuidasi.dapat dirumuskan sebagai berikut :  

Current Lialibilities to Total Assets =   
Total Hutang  Lancar 

X100% 
Total Aktiva 

 

 

 

Tabel IV.V 

PT.Tiara Semesta 

Perhitungan Current Lialibities to Total Assets 

Tahun 2005 – 2009 

Tahun Total Hutang Lancar  Total Aktiva CLTTA Persentase 

  ( Rp) (Rp) (%) (%) 
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2005 738.668.293 816.516.369 0,9                   -  

2006 1.380.359.289 1.391.839.389 1,02             0,13  

2007 2.308.281.011 3.271.293.171 0,7            (0,31) 

2008 1.879.398.283 4.669.145.918 0,4            (0,43) 

2009 2.691.084.058 5.565.016.777 0,5             0,25  

Sumber : Data yang telah diolah dari Laporan Keuangan. 

 

Setelah melakukan analisis rasio CLTTA, maka dapat disimpulkan bahwa rasio 

CLTTA pada tahun 2006  mengalami kenaikan sebesar 1,02 % dari tahun 2005 yaitu sebesar 

0,9 %.Hal ini dikarenakan kenaikan nilai aktiva yang lebih kecil dari pada kenaikan hutang. 

Kondisi ini berarti kemampuan ekonomik perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya 

mencerminkan prestasi kerja yang semakin baik,karena perusahaan terus memperkecil jumlah 

hutangnya.sedangkan pada tahun 2007 menurun senilai 0,7% dan pada tahun 2008 menurun 

lagi senilai 0,4 % dan terakhir pada tahun 2009 menurun tidak jauh beda dari tahun 2008 

yaitu senilai 0,48 %. Hal tersebut menunjukkan  besarnya persentasi hutang lancar terhadap 

aktiva yang akan menimbulkan  masalah insolvabilitas terhadap klaim kewajiban jangka 

pendek. Jika rasio hutang lancar terhadap total aktiva meningkat, laba meningkat sebab 

perusahaan menggunakan lebih banyak pembiayaan jangka pendek yang lebih murah dan 

lebih banyak pembiayaan jangka panjang akan tetapi akan berdampak pada naiknya resiko 

perusahaan atas pembayaran jangka hutang lancarnya. 

2. Rasio Total Hutang dengan Modal Sendiri (Long Term Debt To 

Equity Ratio) 

Rasio ini membandingkan antara hutang jangka panjang dan modal pemilik. Rasio ini 

menunjukan berapa bagian modal pemilik yang menjadi jaminan utang jangka panjang. 

Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal pemilik untuk 

menutup utang jangka panjang. Semakin rendah rasio ini akan semakin aman bagi kreditur 

jangka panjang.Adapun perhitungan untuk Long Term Debt To Equity Ratio sebagai berikut: 

 

 

Long Term Debt To Equity Ratio  =   
Total Hutang 

X 

100% 
Total Modal 

Sendiri 

 

Tabel IV.V1 

PT.Tiara Semesta 

Perhitungan  Long Term Debt To Equity Ratio 

Tahun 2006 – 2010 

Tahun Total Hutang Modal Sendiri LTDTE Persentase 

  ( Rp) (Rp) (%) (%) 

2005 838.668.293 200.000.000               4,19                  -  

2006 1.618.062.457 200.000.000               8,09            0,92  

2007 2.808.281.011 200.000.000             14,04            0,74  

2008 3.879.398.283 200.000.000             19,40            0,38  

2009 4.691.084.058 200.000.000             23,46            0,20  
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Sumber : Data yang telah diolah dari Laporan Keuangan. 

 

Setelah melakukan analisis rasio LTDTE, maka dapat disimpulkan bahwa rasio 

LTDTE setiap tahun nya mengalami peningkatan dari tahun 2006 – 2009 dan 2010  dengan 

nilai paling tinggi yaitu 23,46 % dan hasil persentase tertinggi 0,92 pada tahun 2007 yang 

disebabkan adanya peningkatan total hutang perusahaan yang selalu meningkat  tiap tahunya 

hal itu menunjukan sangat berbahaya bagi kreditur karena jumlah hutang lebih besar dari 

pada modal pemilik. Semakin kecil nilai rasio, maka akan semakin baik. Rasio terbaik 

tercapai apabila jumlah modal sendiri lebih besar dari jumlah hutang atau minimal sama 

(Harahap, 2002). 

4.2.4 Rasio aktivitas  

Rasio-rasio aktivitas yang umum digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 

Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang 

dagangan. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer untuk menilai efisiensi 

operasional, yang memperlihatkan seberapi baiknya manajemen mengontrol modal yang ada 

pada persediaan.Dapat dirumuskan sebagai berikut :  

Inventory Turnover Ratio  = 
HPP 

X 100% 
Inventory 

 

 

Tabel IV.V11 

PT.Tiara Semesta 

Perhitungan  Inventory  Turn Over Ratio 

TAHUN 2006 – 2010 

Tahun HPP Inventory ITO Persentase 

  ( Rp) (Rp) (%) (%) 

2005 782.720.057 277.971.455                  2,82                    -  

2006 1.579.020.310 205.833.281                  0,08             (0,97) 

2007 5.180.080.371 624.775.113                  0,08              0,08  

2008 4.052.272.092 488.964.543                  0,08              0,08  

2009 4.309.474.377 405.622.874                  0,11              0,28  

Sumber : Data yang telah diolah dari Laporan Keuangan. 

 

Setelah melakukan analisis rasio perputaran persediaan, maka dapat disimpulkan 

bahwa perhitungan rasio perputaran persediaan pada PT.Tiara Semesta  pada tahun 2005 – 

2009  mempunyai nilai rata – rata  yaitu sebesar 7,53 % . Hal ini menunjukkan PT.Tiara 

Semesta mampu memutar barang dagangannya dengan baik. Untuk menghadapi situasi 

seperti in perusahaan harus melakukan perbaikan, dengan cara melakukan pembelian dalam 

jumlah kecil agar persediaan didistribusikan terlebih dahulu sehingga biaya dan resiko 

menurun.   

2. Rasio Perputaran piutang (Receivable Turnover Ratio) 

  Piutang (receivable turnover) yaitu membagi total penjualan kredit (netto) dengan 

piutang rata-rata. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan modal kerja yang ditanamkan 

dalam piutang rendah. Sebaliknya, jika rasio rendah berarti ada oven invesment dalam 
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piutang, sehingga memerlukan analisis lebih lanjut (Munawir, 1995). Standar yang baik 

untuk rasio ini minimal enam kali (Suwandi, 1985). Rasio ini menunjukkan besarnya modal 

kerja yang ditanamkan sebagai piutang.Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : 

Rasio Perputaran Piutang 

= 

Penjualan 
X100% 

Piutang 

 

Tabel IV.V111 

PT.Tiara Semesta 

 Perhitungan Rasio Perputaran Piutang ( Receivable Turn Over ) 

Tahun 2005 – 2009 

Tahun Penjualan Piutang RTO Persentase 

  ( Rp) (Rp) (%) (%) 

2005 988.725.800 202.028.200 4,89                 -  

2006 1.979.519.370 856.002.300 2,31          (0,53) 

2007 6.471.807.560 1.830.997.685 3,53           0,52  

2008 5.302.368.537 1.034.557.900 5,13           0,45  

2009 5.339.510.452 2.042.441.804 2,61          (0,49) 

Sumber : Data yang telah diolah dari Laporan Keuangan. 

Setelah melakukan analisis Rasio perputaran piutang  yaitu hasil minimum terjadi 

pada tahun 2006  yaitu sebesar 2,31 %  hal ini menunjukan adanya penurunan dari tahun – 

tahun yang lainnya dan hasil maksimumnya  di  tahun 2008 sebesar 5,13 %.Hal ini 

menunjukkan rasio perputaran piutang yang di miliki PT.Tiara semesta di bawah standart 

minimum,Hal ini menunjukkan modal kerja yang di tanamkan dalam piutang cukup besar 

dan perputaran piutang tidak baik dan tidak stabil.Hal itu disebabkan juga karna penjualan 

cenderung menurun dan piutang semakin meningkat. 

4.3  Rekapitulasi dan Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan. 
Tingkat kesehatan perusahaan diperlukan untuk mengetahui kondisi  keuangan 

perusahaan tersebut sehat atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan  membandingkan antara 

rasio tahun sebelumnya dengan rasio pada saat ini.Perbandingan tersebut dapat kita ketahui 

dari tingkat rentabilitas, likuiditas,solvabilitas dan aktivitasnya,Adapun table nya adalah 

sebagai berikut :  

 

Tabel IX 

PT.TIARA  SEMESTA 

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN 

TAHUN 2005 – 2009 

No Rasio Keuangan 

Tahun 
Rata - Rata 

2005 2006 2007 2008 2009 

% % % % % % 

1 

Rentabilitas 

1. ROA -0,15 -0,05 0,14 0,07 0,02 

            

0,01  

2. Profit Margin -0,12 -0,3 0,69 0,62 0,15 0,21 
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2 

Liquiditas 

1.Current Rasio 0,91 0,81 1,27 0,96 0,94 0,98 

2. Acid Test Rasio 0,53 0,66 

         

1,00  

       

0,70  0,79 0,74 

3 

Solvabilitas 

1. CLTTA 

     

0,90  

      

1,02  

         

0,70  

       

0,40  

      

0,50  0,7 

2.LTDTE 

     

4,19  

      

8,09  

       

14,04  

       

19,40  

    

23,46  

            

13,84  

4 

Aktivitas 

1. ITO 2,82 7,67 8,29 8,29 10,62 7,54 

2.RTO 4,89 2,31 3,53 5,13 2,61 3,69 

Sumber : Data yang telah diolah dari Laporan Keuangan. 

Tabel XI. Menunjukkan dari keseluruhan nilai rasio yang dimiliki PT.Tiara Semesta 

yaitu pada Rasio Return Of  Asset ( ROA) di tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 mengalami 

peningkatan.Hal ini berarti menunjukan bahwa penjualan bersih yang dilakukan perusahaan 

menghasilkan laba operasi yang meningkat sedangkan pada tahun 2009 mengalami 

penurunan, dari rata – rata nilai ROA yang diperoleh adalah 0,01 hal ini mengindikasikan 

bahwa kemampuan perusahaan dalam melaksanakan investasi untuk memperoleh laba bersih 

menurun yang berarti kemampuan ekonomik perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja 

dalam kondisi tidak baik.Selain itu hasil dari Net Profit margin yang dihitung dari  

2005,2006,2007,2008 mengalami peningkatan,hal ini menggambarkan setiap rupiah 

penjualan yang menghasilkan laba bersih mengalami peningkatan dan pada tahun 2009 

terjadi penurunan hal itu dikarenakan perusahaan memperoleh laba bersihnya menurun,nilai 

rata – rata dari profit margin yang diperoleh adalah 0,21 hal itu menunjukkan kinerja 

keuangan dalam keadaan kurang baik.  

Current Ratio tahun 2005,2007,2008,2009 relatif tidak terjadi perubahan yaitu rata – 

rata sebesar 0,98 dan terjadi kenaikan dari tahun – tahun berikutnya, Hal ini disebabkan 
karena kenaikan aktiva lancar lebih besar dari pada kenaikan hutang lancar, yang 

mencerminkan kemampuan ekonomik perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar dalam keadaan tidak baik dan cenderung 

mengalami penurunan. Dan pada Acid Test Rasio yaitu hasil minimum terjadi pada tahun 

2006  yaitu sebesar 0,53 %  hal ini menunjukan adanya penurunan dari tahun – tahun yang 

lainnya dan perusahaan harus mampu membayar hutang dengan aktiva lancar yang berupa 

kas dan piutang . Hasil maksimumnya  di  tahun 2008 sebesar 1,0 % , dan hasil rata – rata 

pada Acid Test Rasio adalah 0,74 Hal ini disebabkan karena kenaikan aktiva lancar lebih 

besar dari pada kenaikan hutang lancar, yang mencerminkan kemampuan ekonomik 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 

lancar dalam keadaan kurang baik dan cenderung mengalami peningkatan dan tidak mampu 

menjamin aktiva lancar yang dimilikinya. 

Variabel current liabilities to total assets ratio pada tahun 2005 sampai 2006 

mengalami kenaikan hal itu disebabkan karena adanya bertambahnya total aktiva pada 

perusahaan.sedangkan pada tahun 2007,2008,dan 2009 dan nilai rata – rata pada CLTTA 

adalah 0,7 dan dalam keadaan bik hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan 

perusahaan dalam menjamin total hutangnya dengan modal sendiri. Untuk memenuhi hutang 

jangka pendek atau hutang jangka panjang perusahaan memiliki jumlah persediaan sebagai 

bahan baku sangat besar,sehingga hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya 
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juga jauh lebih besar. Sehingga tingkat solvabilitas yang rendah dan  perusahaan akan 

memiliki resiko tinggi terhadap ketidakmampuan dalam membayar hutang lancarnya apabila 

jatuh tempo pembayaran hutang. Pada rasio LTDTE setiap tahun nya mengalami peningkatan 

dari tahun 2005 – 2008 dan 2009  dengan nilai rata – rata persentase 13,84 % yang 

disebabkan adanya peningkatan total hutang perusahaan yang selalu meningkat tiap tahunnya  

hal itu menunjukan sangat berbahaya bagi kreditur karena jumlah hutang lebih besar dari 

pada modal pemilik. Semakin kecil nilai rasio, maka akan semakin baik.   

Keseluruhan nilai rasio yang dimiliki PT.Tiara Semesta sebagian besar tidak 

memenuhi standar minimum. Akan tetapi jika dilihat dari pergerakannya, nilai rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas menunjukkan nilai yang meningkat pada 

setiap tahunnya walaupun masih dibawah standar minimum. Sedangkan nilai rasio aktivitas 

usaha yang dimiliki PT.Tiara Semesta cenderung meningkat untuk setiap tahunnya. Dengan 

adanya peningkatan nilai rasio rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas pada setiap 

tahunnya hal itu menunjukkan adanya perbaikan dan perkembangan pada  rasio aktivitas 

yang cukup baik.Rasio Aktivitas yang cenderung meningkat untuk setiap tahunnya hal itu 

dikarenakan PT.Tiara Semesta mampu memutar barang dagangannya dengan baik sehingga 

perputaran persediaan berputar dengan stabil.Oleh karena itu, perusahaan harus memikirkan 

langkah - langkah yang harus ditempuh bagi kelangsungan hidup perusahaan dan harus 

memperhatikan faktor-faktor tersebut guna mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan yang 

diharapkan pada tahun selanjutnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi berdasarkan 

fakta dan data yang dapat dipercaya tentang penerapan sistem pengendalian intern piutang 

usaha pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang. Penelitian ini merupakan penelitian 

studi lapangan, karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, pencarian fakta, 

menganalisa data serta menafsirkannya berdasarkan teori yang ada. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

penelitian kepustakaan dan teknik penelitian lapangan. Teknik penelitian lapangan itu 

sendiri terdiri dari wawancara, observasi dan kuesioner. Metode analisis data adalah 

metode deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan 

menggambarkan data yang telah dikumpulkan untuk kemudian diinterpretasikan sesuai 

landasan teori yang telah disusun. Evaluasi prosedur penjualan kredit dan penagihan 

piutang dilakukan dengan metode langsung yaitu wawancara dengan fungsi terkait dan 

observasi. Teknik kuesioner dengan cara mengajukan pertanyaan kepada fungsi yang terkait 

di dalam sistem pengendalian intern piutang usaha. Dari penelitian yang dilakukan dengan 

jumlah pertanyaan sebanyak 20 pertanyaan dan melibatkan 20 responden diperoleh jawaban 

”Ya” sebanyak 17 butir, sehingga presentase dapat dihitung menjadi 85%. Oleh karena itu 

dapat dikatakan jika sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT Metaplas Citra 

Cemerlang Cikarang adalah ”Baik ”. 

Fungsi yang terkait dalam sistem pengendalian intern piutang usaha adalah fungsi 

penjualan, fungsi logistik, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Jaringan prosedur yang 

berhubungan dengan sistem pengendalian intern piutang usaha adalah prosedur 

pelaksanaan pengendalian intern piutang usaha, prosedur pencatatan piutang, prosedur 

penagihan piutang, dan prosedur pelaporan piutang. Sistem pengendalian intern piutang 

usaha pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang dapat dikatakan sudah baik, hal ini 

ditunjukkan dengan adanya pemisahan tugas untuk setiap fungsi-fungsi yang ada, dan terus 

diadakannya pengawasan yang baik dari pihak manajemen sehingga setiap kegiatan 

perusahaan dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 

 

 

 

1.PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 

Perkembangan dunia usaha baik jasa maupun perdagangan semakin pesat dan 

meluas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perkembangan ini pada umumnya selalu dihadapkan pada situasi persaingan dunia 

usaha yang semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat merupakan indikasi adanya 

usaha-usaha ke arah pertumbuhan, dari sisi ekonomi setiap perusahaan dihadapkan 
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pada kondisi nyata yang memperlihatkan bahwa konsumen selalu menginginkan 

harga jual produk yang dibeli sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Keuntungan 

maksimal sebagai dasar yang mendominasi motif ekonomi perusahaan, mendorong 

setiap perusahaan untuk meminimalisasi pengorbanan atau biaya. Agar dapat 

mencapai tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan tingkat harga yang dibebankan 

kepada konsumen, perusahaan harus dapat meningkatkan volume penjualan dan 

menekan biaya-biaya yang dikeluarkan. 

Suatu kondisi dalam rangka meningkatkan volume penjualan yang nyata bagi 

perusahaan untuk menarik minat konsumen dengan mengadakan penjualan secara 

kredit. Penjualan secara kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi 

menimbulkan piutang dagang, pada hari jatuh temponya terjadi aliran kas masuk 

(Cash inflows) yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Dalam realisasi 

pelaksanaannya sistem penjualan kredit yang ditetapkan oleh perusahaan tidak 

terlepas dari hambatan-hambatan yang berasal dari kalangan intern perusahaan itu 

sendiri. Hal ini dapat terjadi karena kebijaksanan penjualan kredit berpengaruh atas 

jumlah piutang, semakin longgar persyaratan kredit semakin besar pula tingkat 

penjualan yang akan terjadi. Semakin besar tingkat penjualan maka semakin besar 

pula piutang dagang. Demikian pula dengan resiko tak tertagihnya piutang, apabila 

hal ini terjadi maka kontinuitas kegiatan usaha perusahaan dapat terganggu. 

Untuk menjaga kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran piutang 

sangatlah perlu untuk mengadakan pengendalian intern terhadap piutang, sehingga 

proses kegiatan usaha dari perusahaan tidak terganggu dan dapat berjalan dengan 

lancar. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran 

yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencegah 

terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit dengan 

menggunakan penerapan pengendalian intern yang tepat. Hal tersebut diperlukan agar 

pengendalian intern yang selama ini telah dijalankan oleh perusahaan dapat 

ditingkatkan sehingga menekan penyimpangan-penyimpangan yang masih sering 

terjadi, dimana pihak manajemen dituntut untuk dapat membuat perencanaan yang 

lebih baik lagi serta dapat mengendalikannya secara lebih efektif. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam menentukan kebijakan 

pemberian kredit pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang ? 

2.  Apakah penerapan sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT Metaplas 

Citra Cemerlang Cikarang sudah efektif ? 

1.3  Ruang Lingkup Masalah 

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi 

lapangan karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian 

menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan dan penyusunan 
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data, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang 

ada. Maka berdasarkan uraian diatas, ruang lingkup penelitian ini hanya membahas 

tentang : 

1. Penerapan sistem pengendalian intern dalam menentukan kebijakan pemberian  

kredit apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh PT Metaplas 

Citra Cemerlang Cikarang. 

2. Penerapan sistem pengendalian intern piutang usaha apakah sudah dijalankan 

secara efektif atau tidak pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern dalam kebijakan 

pemberian kredit pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang. 

2. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian intern piutang usaha 

pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang sudah efektif. 

Penelitian ini diharapkan juga berguna untuk : 

1. Bagi penulis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan sehingga penulis 

mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat dibandingkan dengan kenyataan 

praktek yang ada. 

2. Bagi perusahaan, dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja 

pelaksanaan terhadap pengenaan sistem pengendalian intern piutang usaha yang 

selama ini telah dilaksanakan. 

3. Bagi rekan-rekan mahasiswa STIE Pertiwi, dapat dijadikan bahan kajian untuk 

lebih memahami bagaimana penerapan sistem pengendalian intern piutang usaha 

yang baik. 
 

2.LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Pengendalian Intern 

2.1.1  Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

 Pengertian sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2001 : 183) : 

 “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen.” 

Sedangkan pengertian sistem pengendalian intern menurut IAI (2001 : 319.2) 

menyebutkan bahwa: 

“Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan dewan 

komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 
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berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi 

operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 

Dari kedua pengertian sistem pengendalian intern tersebut menekankan 

tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk 

sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian sistem pengendalian intern 

tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya 

secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer. 

Menurut Sanyoto (2007 : 256),  ada beberapa asumsi dasar yang perlu 

dipahami mengenai sistem pengendalian intern bagi suatu entitas organisasi 

atau perusahaan : 

a. Sistem pengendalian intern merupakan management responsibility. Bahwa 

sesungguhnya yang paling berkepentingan terhadap sistem pengendalian 

intern suatu entitas organisasi / perusahaan adalah manajemen (lebih 

tegasnya lagi ialah top management / direksi), karena dengan sistem 

pengendalian intern yang baik itulah top management dapat mengharapkan 

kebijakannya dipatuhi, aktiva atau harta perusahaan dilindungi, dan 

penyelenggaraan pencatatan berjalan baik. 

b. Top management bertanggung jawab menyusun sistem pengendalian intern, 

tentu saja dilaksanakan oleh para staffnya. Dalam penyusunan team yang 

akan ditugaskan untuk merancang sistem pengendalian intern, harus dipilih 

anggotanya dari para ahli / kompeten, termasuk yang berkaitan dengan 

teknologi informasi (mengingat pada saat ini sistem lazimnya didesain 

dengan berbasis teknologi informasi). 

c. Sistem pengendalian intern seharusnya bersifat generic, mendasar, dan 

dapat diterapkan di tiap perusahaan pada umumnya (tidak boleh jika hanya 

berlaku untuk suatu perusahaan tertentu saja, melainkan harus ada hal-hal 

bersifat dasar yang berlaku umum). 

d. Sifat sistem pengendalian intern adalah reasonable assurance, artinya 

tingkat rancangan yang kita desain adalah yang paling optimal. Sistem 

pengendalian intern yang paling baik ialah bukan yang paling maksimal, 

apalagi harus dipertimbangkan cash benefit-nya. 

e. Sistem pengendalian intern mempunyai keterbatasan-keterbatasan atau 

constraints, misalnya adalah sebaik-baiknya kontrol tetapi kalau para 

pegawai yang melaksanakannya tidak cakap, atau kolusi, maka tujuan 

pengendalian itu mungkin tidak tercapai. 

f. Sistem pengendalian intern harus selalu dan terus menerus dievaluasi, 

diperbaiki, disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan teknologi. 

 

 

2.1.2   Unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2001 : 164) unsur pokok sistem pengendalian intern 

adalah : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional    secara 

tegas 
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Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam perusahaan 

manufaktur misalnya, kegiatan pokoknya adalah memproduksi dan menjual 

produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk departemen 

produksi, departemen pemasaran, dan departemen keuangan dan umum. 

Departemen-departemen ini kemudian terbagi-bagi lebih lanjut menjadi 

unit-unit organisasi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini 

didasarkan pada prinsip berikut ini : 

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari  fungsi 

akuntansi. 

b.Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk  

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan  perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi 

tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang 

mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap 

transaksi. Dan formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam 

penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi 

dalam organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi 

sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. 

Di pihak lain formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar 

pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang 

baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam 

catatan akuntansi dengan ketelitian dan keandalan (realibility) yang tinggi. 

Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen 

pembukuan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, 

prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan 

dapat dipercaya. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan 

menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai 

kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika 

tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam 

pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh 

perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat : 

a.   Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya 

hraus dipertangungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir 

merupakan alat untuk memberi otorisasi terlaksananya transaksi, 

maka pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut 
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tercetak, akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya 

transaksi. 

b.   Pemeriksaan mendadak (surprised audit), pemeriksaan ini 

dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang 

akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu 

organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-

kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan 

tugasnya sesuai aturan yang telah ditetapkan. 

c.   Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 

satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari 

orang atau unit organisasi lain. Karena setiap transaksi dilaksanakan 

dengan campur tangan pihak lain, sehingga terjadi internal check 

terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait, maka 

setiap unit organisasi akan melaksanakan praktik yang sehat dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

d.   Perputaran jabatan (job rotation), diadakan secara rutin akan dapat 

menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, 

sehingga persengkokolan di antara mereka dapat dihindari. 

e.  Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan 

kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. 

Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk 

sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan 

dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkap 

oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut. 

f.   Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 

catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek 

ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus 

diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan secara fisik 

dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan 

tersebut. 

g.   Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. Unit 

organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksa 

intern. Adanya satuan pengawas intern dalam perusahaan akan 

menjamin efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern, 

sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data 

akuntansi akan terjamin ketelitian dan keandalannya. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik 

yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang 

melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan 

jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang 

minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban 

keuangan yang dapat diandalkan. Untuk mendapatkan karyawan yang 

kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh : 
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a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. Program yang baik dalam seleksi calon karyawan akan 

menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompetensi seperti 

yang dituntut oleh jabatan yang akan didudukinya. 

b. Pengembangan pendidikan karyawan yang selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

c. Misalnya untuk menjamin transaksi penjualan dilaksanakan oleh 

karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, pada saat seleksi 

karyawan untuk mengisi jabatan masing-masing kepala fungsi 

pembelian, kepala fungsi penerimaan dan fungsi akuntansi, manajemen 

puncak membuat uraian jabatan (job description) dan telah menetapkan 

persyaratan jabatan (job requirements). Dengan demikian pada seleksi 

karyawan untuk jabatan-jabatan tersebut telah digunakan persyaratan 

jabatan tersebut sebagai kriteria seleksi. 

 

2.1.3    Tujuan Sistem Pengendalian Intern  

Adapun tujuan dari sistem pengendalian intern adalah  : 

a. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi 

Manajemen harus memiliki data akuntansi yang diuji ketepatannya untuk 

melaksanakan operasi perusahaan. Berbagai macam data digunakan untuk 

mengambil keputusan yang penting. Contoh, harga jual barang jadi 

sebagian ditentukan berdasarkan biaya produksi; jumlah barang jadi yang 

akan diproduksi dipengaruhi oleh persediaan barang yang berada di 

gudang perusahaan dan pesanan yang belum dikirim karena menunggu 

pengangkutan. Sistem pengendalian akuntansi bertujuan untuk 

mengamankan/menguji kecermatan dan sampai berapa jauh data akuntansi 

dapat dipercaya dengan cara mencegah dan menentukan kesalahan-

kesalahan pada saat yang tepat. 

b. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya 

Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak 

secara tidak sengaja. Hal ini juga berlaku untuk harta perusahan yang tidak 

nyata seperti perkiraan piutang, dokumen penting, surat berharga dan 

catatan keuangan. Sistem pengendalian intern dibentuk guna mencegah 

ataupun menemukan harta yang hilang dan catatan pembukuan pada saat 

yang tepat. 

c. Untuk menjalankan efisiensi usaha 

Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksudkan untuk 

menghindari pekerjaan-pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah 

pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap 

penggunaan sumber-sumber dana yang tidak efisien. 

d. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan 

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Sistem pengendalian intern memberikan jaminan akan 

ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan. 
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2.1.4   Komponen-komponen Sistem Pengendalian Intern 

Komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem pengendalian 

intern menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) sebagaimana 

dikutip oleh Sanyoto (2007 : 267) adalah sebagai berikut: 

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian) 

2. Risk Assessment (Penentuan Resiko) 

3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 

4. Information and Communication (Informasi dan Komunikasi) 

5. Monitoring (Pengawasan atau Pemantauan) 

 

Komponen-komponen sistem pengendalian intern tersebut di atas, 

merupakan proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan sistem 

pengendalian intern. Kelima komponen sistem pengendalian intern tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian  

Lingkungan pengendalian adalah tindakan, kebijakan, dan prosedur yang 

mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur, komisaris, 

dan pemilik suatu badan usaha terhadap pengendalian dan pentingnya 

terhadap perusahaan tersebut.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah 

sebagai berikut : 

a. Integritas dan nilai-nilai etika (Integrity and ethical values) 

Integritas atau kejujuran dan nilai-nilai etika merupakan dasar 

pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen dalam mengurangi 

dan meredam tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh individu 

dalam perusahaan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi (Commitment to competence) 

Komitmen terhadap kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas tiap individu dan merupakan 

pertimbangan manajemen tentang tingkat kompeten untuk pekerjaan 

tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diubah menjadi keahlian dan 

pengetahuan yang dibutuhkan. 

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit (Board of directors or 

audit committee participation) 

Suatu kesatuan pengendalian dipengaruhi oleh dewan direksi atau 

komite audit. Komite audit yang independen dibebani tanggung jawab 

untuk mengawasi proses pelaporan keuangan yang mencakup 

pengendalian intern, dan ketaatan terhadap undang-undang dan 

peraturan yang ditetapkan. 

d. Falsafah manajemen dan gaya operasi (Management’s philosophy and 

operation style) 
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Manajemen melalui aktivitasnya memberikan pengarahan yang jelas 

kepada karyawannya mengenai pentingnya pengendalian. Falsafah 

manajemen dan gaya operasi menjangkau tentang karakteristik yang 

luas. Karakteristik tersebut meliputi : pendekatan pimpinan perusahaan 

dalam mengambil keputusan dan memantau risiko usaha, sikap, dan 

tindakan pimpinan perusahaan untuk mencapai anggaran laba dan 

sasaran operasi lainnya serta pelaporan keuangan. 

e. Struktur organisasi (Organization structure) 

Struktur organisasi mencerminkan garis tanggung jawab dan 

wewenang dalam perusahaan. Pemahaman akan struktur organisasi 

memungkinkan auditor memahami manajemen dan unsur-unsur fungsi 

dalam perusahaan. 

f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab (Assignment of authority 

and responbilty) 

Penetapan wewenang dan tanggung jawab adalah penetapan metode-

metode seperti memorandum manajemen puncak tentang pentingnya 

pengendalian dan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian, rencana 

organisasi, operasi formal, uraian tugas karyawan dan kebijakan yang 

berhubungan dengannya, dokumen kebijakan dan mencakup perilaku 

karyawan seperti pertentangan keputusan dan petunjuk resmi mengenai 

perilaku. 

g. Kebijakan sumber daya manusia dan praktiknya (Human resource 

policies and practices) 

Pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya penting artinya bagi 

pengendalian intern. Dengan adanya pegawai yang dapat dipercaya, 

pengendalian lainnya dapat dikurangi. Kebijakan sumber daya manusia 

berkaitan dengan pengangkatan, pengevaluasian, pelatihan, promosi, 

dan kompensasi pegawai merupakan bagian penting dalam 

pengendalian intern. 

2. Penentuan Risiko 

Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola risiko yang 

berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang disajikan 

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.  

Risiko-risiko dapat timbul dalam keadaan-keadaan sebagai berikut: 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan (changes in operating 

environment) 

Perubahan peraturan atau lingkungan operasi dapat mengakibatkan 

perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara 

signifikan. 

b. Karyawan baru (new personal) 

Karyawan baru mungkin memiliki pandangan atau pengertian yang 

lain atau pengendalian intern yang sedang diterapkan dalam 

perusahaan. 
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c. Sistem informasi baru (new or revamped information systems) 

Perubahan dari sistem informasi dapat merubah risiko yang 

berhubungan dengan pengendalian intern. 

d. Pertumbuhan yang pesat (rapid growth) 

Pertumbuhan pesat operasi perusahaan dapat meningkatkan risiko 

sebagai akibat dari pengendalian sudah tidak berfungsi secara tidak 

memadai. 

e. Teknologi baru (new technology) 

Teknologi yang diterapkan pada proses produksi atau sistem informasi  

dapat merubah risiko yang sebelumnya telah diperkirakan oleh 

pengendalian intern. 

f. Lingkungan, produk, atau kegiatan baru (new lines, product or 

activities) 

Bidang usaha atau transaksi yang dikenal secara samar oleh 

perusahaan akan menimbulkan risiko baru yang sebelumnya telah 

diperkirakan oleh pengendalian intern. 

g. Restrukturisasi perusahaan (corporate restructurings) 

Penyusunan kembali dalam tubuh perusahaan dapat disertai dengan 

pengurangan staf dan perubahan dalam pemisahan tugas yang biasa 

merubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian intern. 

h. Operasi perusahaan secara internasional (foreign operation) 

Perluasan daerah usaha menimbulkan risiko yang dapat menimbulkan 

dampak terhadap pengendalian intern. 

i. Keputusan akuntansi (accounting pronouncement) 

Penerapan atau perubahan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat 

menimbulkan risiko dalam mempersiapkan laporan keuangan. 

3. Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian terdiri atas kebijakan dan prosedur yang 

diperlukan untuk meredam risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Pada umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin berhubungan dengan 

audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang 

menyangkut : 

a. Tinjauan pelaksanaan kerja (performance reviews) 

Aktivitas pengendalian intern dilaksanakan dengan mengadakan 

tinjauan pelaksanaan kerja, yaitu dengan cara membandingkan antara 

pelaksanaan kerja sebenarnya dengan anggaran, peramalan dan periode 

tinjauan kerja sebelumnya, serta analisis yang telah dilaksanakan dan 

tindakan koreksi yang telah dilaksanakan. 

b. Pengolahan informasi (information processing) 

Berbagai tindakan pengendalian dilaksanakan dengan memeriksa 

tingkat keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Aktivitas 

pengendalian sistem informasi terdiri atas : 
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1. Pengendalian umum  

Pada umumnya merupakan pengendalian terhadap operasi pusat 

data akuisisi dan pemeliharaan system software, akses keamanan, 

serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi.  

2. Pengendalian aplikasi 

Dilakukan terhadap pengolahan aplikasi individu. Pengendalian ini 

menjamin bahwa transaksi yang dilaksanakan telah sah, telah 

diotorisasi dengan benar, dan telah diolah secara akurat dan 

lengkap. 

c. Pengendalian fisik (physical control) 

Aktivitas pengendalian ini dilaksanakan terhadap fisik atas aktiva, 

untuk menjaga aktiva dari perbedaan perhitungan antara catatan 

dengan hasil perhitungan fisik, menghindari pencurian aktiva. 

Aktivitas ini mendukung persiapan pelaporan keuangan, dan 

pelaksanaan audit. 

d. Pemisahan tugas (segregation of duties) 

Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya 

kesalahan yang disengaja atau tidak dalam pengotorisasian transaksi, 

pencatatan transaksi, dan pemeliharaan asset. 

 

4. Informasi dan komunikasi 

Tujuan dari sistem akuntansi perusahaan adalah untuk 

mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat, dan 

melaporkan transaksi-transaksi, dan menjaga kebenaran aset yang 

bersangkutan. Sistem informasi akuntansi setiap perusahaan terdiri dari 

banyak sub komponen, umumnya berupa transaksi seperti penjualan dan 

pembelian. Untuk kelompok transaksi tersebut, sistem akuntansi harus 

memenuhi tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi, yaitu : 

existence, completeness, accuracy, classification, timing, posting, and 

summarization. 

5. Pengawasan atau Pemantauan 

Pengawasan atau pemantauan merupakan tindak lanjut yang digunakan 

sebagai tambahan terhadap keempat unsur lainnya yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu telah tercapai. 

Pengawasan atau pemantauan berkenaan dengan penilaian keefektifan 

yang terus menerus pada desain dan operasi pengendalian intern sehingga 

dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan. 

2.1.5  Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern 

Bagaimanapun baiknya sistem pengendalian intern dalam suatu 

perusahaan, tidaklah menjamin sepenuhnya apa yang menjadi tujuan 

perusahaan dapat dicapai. Hal ini disebabkan karena sistem pengendalian 

intern memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat melemahkan sistem 
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pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu bukan suatu hal yang tidak 

mungkin apabila dalam perusahaan yang memiliki sistem pengendalian intern 

yang memadai masih juga terjadi kesalahan atau penyelewengan. 

Keterbatasan sistem pengendalian intern seperti yang dikemukakan 

oleh Sunarto (2003 : 139) adalah sebagai berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

2. Gangguan 

3. Kolusi 

4. Pengabaian oleh manajemen 

5. Biaya lawan manfaat 

 

Penjelasan dari setiap keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap 

struktur sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manager dan personel lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam melaksanakan 

tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau 

tekanan lain. 

2. Gangguan  

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan 

karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. 

3. Kolusi 

Tindakan beberapa individu untuk tujuan kejahatan. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 

manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan 

semu. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan struktur  pengendalian 

intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian 

intern tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian intern memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat 

menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern ditujukan untuk 

meminimalkan kemungkinan penyelewengan dan kesalahan dalam mencapai 

tujuan perusahaan, sehingga dapat dideteksi dan diatasi dengan cepat. 
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2.2 Piutang Usaha 

2.2.1  Pengertian Piutang Usaha 

 Secara umum piutang timbul karena terjadinya transaksi penjualan atau 

penyerahan jasa yang pembayarannya dilakukan di waktu yang akan datang 

yang biasa disebut penjualan kredit. Transaksi penjualan kredit biasanya 

disertai dengan syarat-syarat kredit yang telah ditetapkan dan disetujui baik 

oleh pembeli maupun penjual. Piutang menduduki posisi yang penting dalam 

neraca karena selain likuiditasnya tinggi, piutang juga merupakan proporsi 

yang cukup besar dari aktiva lancar.  

 Pengertian piutang itu sendiri menurut Mulyadi (2001 : 25) sebagai 

berikut :  

“Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang 

dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan 

perusahaan.” 

 Menurut Al Haryono Jusup (2005 : 52) piutang merupakan : 

“Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada 

si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada umumnya piutang 

timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit.” 

Sedangkan menurut Soemarso S.R (2004 : 338) piutang adalah : 

“Piutang adalah kelonggaran-kelonggaran yang diberikan perusahaan untuk 

pelanggan, yang biasanya dalam bentuk memperbolehkan para pelanggan 

tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan.”  

Dari beberapa definisi yang telah diungkapkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan piutang adalah semua tuntutan 

atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang atau barang yang timbul 

dari adanya penjualan secara kredit. 

2.2.2    Akuntansi Piutang Usaha 

   Transaksi yang mempengaruhi piutang usaha merupakan bagian dari 

siklus pendapatan. Siklus pendapatan tersebut adalah transaksi penjualan 

kredit barang dan jasa kepada pelanggan, transaksi retur penjualan, transaksi 

penerimaan kas dari pelanggan, dan transaksi penghapusan piutang. Transaksi-

transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal sebagai berikut : 

a. Transaksi  penjualan kredit barang dan jasa kepada pelanggan. 

Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah : 

Piutang usaha     xxx 

  Penjualan / pendapatan jasa   xxx 

b. Transaksi retur penjualan. 

Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah : 
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Retur penjualan dan pengurangan harga  xxx 

  Piutang usaha     xxx 

c. Transaksi penerimaan kas dari pelanggan. 

Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah : 

Kas      xxx 

  Piutang usaha     xxx 

d. Transaksi cadangan penghapusan piutang. 

Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah : 

Biaya penyisihan piutang    xxx 

  Cadangan kerugian piutang   xxx 

e. Transaksi penghapusan piutang. 

Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah : 

Cadangan kerugian piutang   xxx 

  Piutang usaha     xxx    

 

2.2.3 Dokumen dan Catatan yang Berhubungan dengan Sistem Pengendalian 

Intern Piutang Usaha 

 Pengendalian intern piutang usaha dimulai dengan adanya transaksi 

penjualan kredit yang akan dilanjutkan dengan pencatatan kelancaran 

pelaksanaan dari awal sampai akhir pengendalian intern piutang usaha, maka 

dokumentasi dan pencatatan akuntansi sangatlah penting dan diakhiri dengan 

kegiatan penagihan. Untuk berbagai dokumen dan catatan dalam mendukung 

arus pencatatan yang digunakan dalam siklus akuntansi (piutang) yang 

dikemukakan oleh Mulyadi (2001 : 258) adalah sebagai berikut: 

Dalam pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam piutang : 

1. Faktur penjualan, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan 

timbulnya piutang yang dilampiri dengan surat muat dan surat order 

pengiriman. 

  2. Bukti kas masuk, sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari 

transaksi pelunasan piutang oleh debitur. 

  3.  Memo kredit, sebagai dasar pencatatan retur penjualan. 

  4. Bukti memorial (Journal Voucher), dokumen sumber untuk dasar  

pencatatan transaksi ke jurnal umum. 
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 Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang 

menyangkut piutang : 

1. Jurnal penjualan, catatan ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang 

dari transaksi penjualan kredit. 

2. Jurnal retur penjualan, untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi 

retur penjualan. 

3. Jurnal umum, untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi 

penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih. 

4. Jurnal penerimaan kas, untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi 

penerimaan kas dari debitur. 

5. Kartu piutang untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada setiap 

debitur. 

 

 

 

2.2.4   Prosedur Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha 

  Pengendalian intern piutang usaha yang memadai diperlukan oleh 

perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan penjualan kredit, karena seperti 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem penjualan kredit mengandung risiko 

bagi penerimaan kas perusahaan yakni tidak tertagihnya piutang. Diharapkan 

dengan adanya sistem pengendalian piutang dapat mengantisipasi kemungkinan 

penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dalam menjaga harta 

perusahaan. 

  Menurut James D. Willson & John B. Campbell yang diterjemahkan 

oleh Tjintjin F. Tjendera (2002 : 418), ditinjau dari cara pendekatan manajemen 

preventif maka ada tiga bidang pengendalian yang umum pada titik mana dapat 

diambil tindakan untuk mewujudkan pengendalian piutang. Ketiga bidang 

tersebut adalah : 

(1) Pemberian kredit dagang 

Kebijakan kredit dan syarat penjualan harus tidak menghalangi penjualan 

kepada para pelanggan yang sehat keadaan keuangannya, dan juga tidak 

boleh menimbulkan kerugian yang besar karena adanya piutang sangsi yang 

berlebihan. 

(2) Penagihan (collections) 

Apabila telah diberikan kredit, harus dilakukan setiap usaha untuk 

memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat penjualan dalam waktu 

yang wajar. 

(3) Penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak 
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Meskipun prosedur pemberian kredit dan penagihan telah diadministrasikan 

dengan baik atau dilakukan secara wajar, ini tidak menjamin adanya 

pengendalian piutang. Yaitu tidak menjamin ataupun dapat memastikan, 

bahwa semua penyerahan memang dibuat faktur kepada para pelanggan dan 

bahwa penerimaan benar-benar masuk ke dalam rekening bank perusahaan. 

Harus diberlakukan suatu pengendalian intern yang memadai.  

 

2.2.5   Prosedur Pencatatan Piutang 

 Tindakan selanjutnya yang menjadi perhatian pengendalian intern 

piutang usaha akibat perjanjian kredit adalah pengawasan pencatatan piutang 

usaha, yang bertujuan mencatat piutang perusahaan pada setiap debitur yang 

berada di bawah departemen akuntansi. Tugas dan fungsi akuntansi dalam 

hubungannya dengan pencatatan piutang menurut Mulyadi (2001 : 260) 

sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan catatan piutang kepada setiap debitur, yang berupa kartu 

piutang yang merupakan buku pembantu piutang, yang digunakan untuk 

merinci kontrol piutang dalam buku besar, atau berupa arsip faktur (Open 

Invoice File) yang berfungsi sebagai buku pembantu piutang. 

2.  Menghasilkan pernyataan piutang (Account Receivable Statement) secara 

periodik dan mengirimkannya ke setiap debitur. 

3. Menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan 

penyediaan data guna memutuskan pemberian kredit kepada pelanggan 

guna mengikuti data penagihan dari setiap debitur. 

 

 Metode pencatatan piutang dalam suatu perusahaan dapat 

menggunakan salah satu metode yang umumnya ditawarkan yang disesuaikan 

dengan kondisi perusahaan. 

 Menurut Mulyadi (2001 : 261) pencatatan piutang dapat dilakukan 

dengan beberapa metode berikut ini : 

1. Metode Konvensional 

Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar 

data yang dicatat dalam jurnal. 

2. Metode Posting Langsung 

Metode posting langsung ke dalam kartu piutang dibagi menjadi dua 

golongan berikut ini : 

a. Metode posting harian : 

(1) Posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan; 

jurnal hanya menunjukkan total harian saja. 

(2) Posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. 
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b. Metode posting periodik : 

(1) Posting ditunda yang dimana posting dilakukan sekaligus setelah 

faktur terkumpul dalam jumlah yang banyak. 

(2) Penagihan bersiklus (cycle billing), dalam metode ini selama 

sebulan media disortasi dan diarsipkan menurut nama pelanggan. 

3. Metode Pencatatan Tanpa Buku Pembantu 

Dalam metode pencatatan piutang ini, tidak digunakan buku pembantu 

piutang, hanya menggunakan arsip faktur penjualan yang berfungsi 

sebagai catatan piutang. 

4. Metode Pencatatan Piutang dengan Komputer 

Dalam metode ini, pencatatan piutang dilakukan dengan komputer yang 

dimana pencatatan piutang dilakukan secara harian.  

 Penjualan secara kredit selain dapat meningkatkan pendapatan 

perusahaan, juga dapat  mendatangkan kerugian akibat piutang tak tertagih 

yang merupakan resiko bagi perusahaan apabila melakukan penjualan secara 

kredit.  

 Menurut Al. Haryono Jusup (2005 : 56) pencatatan kerugian piutang 

dapat dilakukan dengan dua metode yaitu : 

1. Metode Cadangan 

Metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang yang biasa terjadi 

cukup besar jumlahnya. Tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

metode ini adalah sebagai berikut : 

a. Kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran 

dan ditandingkan (matched) dengan penjualan pada periode akuntansi 

yang sama dengan periode terjadinya penjualan. 

b. Jumlah piutang yang ditaksir tidak akan dapat diterima dicatat dengan 

mendebet rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening 

cadangan kerugian piutang. 

c. Kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebet 

rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang 

dagang pada saat suatu piutang dihapus dari pembukuan. 

 Sebagai contoh untuk memberikan gambaran penerapan 

metode cadangan, dimisalkan bahwa PT Kerinci pada tahun 1991 

melakukan penjualan kredit sebesar Rp 1.200.000,00. Dari jumlah 

tersebut terdapat piutang sebesar Rp 200.000,00 yang belum dapat 

ditagih sampai dengan tanggal 31 Desember. Manajer kredit 

memperkirakan bahwa dari piutang yang belum tertagih tersebut, 

sebesar Rp 12.000,00 diantaranya tidak mungkin dapat diterima.  

Jurnal penyesuaian yang harus dibuat untuk mencatat taksiran kerugian 

piutang adalah : 

Des  31  Kerugian Piutang  12.000,00 

  Cadangan Kerugian Piutang  12.000,00 
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(Untuk mencatat taksiran kerugian piutang) 

 Kerugian piutang dilaporkan dalam laporan rugi-laba sebagai 

biaya operasi (biasanya dikelompokkan sebagai biaya penjualan). 

Dengan cara demikian taksiran kerugian piutang ditandingkan dengan 

penjualan tahun 1991 karena biaya dicatat pada periode yang sama 

dengan periode penjualannya. Rekening cadangan kerugian piutang 

adalah suatu rekening kontra (lawan) aktiva yang menggambarkan 

bagian dari tagihan kotor terhadap konsumen yang diperkirakan tidak 

akan dapat ditagih di masa yang akan datang. Rekening ini pada akhir 

tahun tidak ditutup, melainkan dicantumkan dalam neraca pada 

kelompok aktiva lancar sebagai pengurang terhadap rekening piutang 

dagang, sebagai berikut : 

Piutang Dagang       Rp   200.000,00 

Kurangi : Cadangan Kerugian Piutang         (12.000,00)   

        Rp   188.000,00 

 Jumlah Rp 188.000,00 menggambarkan taksiran nilai kas 

bersih yang bisa direalisasi dari piutang dagang yang dilaporkan pada 

tanggal neraca. 

2. Metode Penghapusan Langsung 

 Apabila perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, 

maka jumlah kerugian piutang tidak perlu ditaksir dan dalam pembukuan 

tidak digunakan rekening cadangan kerugian piutang. Apabila suatu 

piutang diyakini tidak akan dapat ditagih lagi, maka kerugian akibat 

piutang langsung tersebut langsung didebetkan ke dalam rekening 

kerugian piutang dan rekening piutang dagang dikredit. Sebagai contoh, 

misalkan CV Serayu mempunyai piutang kepada CV Cimanuk sebesar Rp 

200,00. Pada tanggal 12 Desember, manajer kredit CV Serayu 

memutuskan untuk menghapus piutang kepada CV Cimanuk karena sudah 

tidak mungkin ditagih. Apabila CV Serayu menggunakan metode 

penghapusan langsung, maka pada tanggal tersebut dibuat jurnal sebagai 

berikut : 

Des 12 Kerugian Piutang     Rp 200,00 

   Piutang Dagang  Rp. 200,00 

(Penghapusan piutang pada CV Cimanuk) 

 Dalam metode penghapusan langsung, rekening kerugian piutanghanya 

akan menunjukkan jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita, dan 

piutang dagang akan dilaporkan dalam neraca sebesar jumlah brutonya. 

Selain itu, biaya (kerugian) seringkali dilaporkan pada periode yang 

berbeda dengan periode penjualannya. Dengan demikian ditinjau dari 

konsep penandingan (Matching Concept), metode ini tidak memberikan 

gambaran penandingan yang tepat dalam laporan rugi-laba. Di pihak lain 
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neraca perusahaan juga tidak memberi gambaran tentang nilai piutang 

yang dapat direalisasi. Oleh karena itu, metode penghapusan langsung 

tidak diakui untuk pelaporan keuangan, kecuali bila kerugian piutang kecil 

sekali jumlahnya. 

2.2.6   Prosedur Penagihan Piutang 

 Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo 

dan mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini merupakan bagian langsung 

yang berhubungan dengan debitur, maka akan ada atau banyak kendala yang 

timbul karena belum tentu para debitur membayar tagihannya. 

 Adapun prosedur penagihan secara terperinci yang dikemukakan oleh 

Mulyadi (2001 : 493) adalah sebagai berikut : 

1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih 

kepada bagian penagihan. 

2. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan 

perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur. 

3. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan 

(remmite-tance advice) dari debitur. 

4.   Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. 

5. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada Bagian 

piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 

6.  Bagian kassa mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada 

debitur. 

7.  Bagian kasa menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut 

dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. 

8.  Bank perusahaan melakukan kliring atas cek tersebut ke bank debitur. 

 Dalam pengawasan penagihan, manajemen harus mempunyai strategi 

khusus, ketat tetapi tidak menimbulkan kecurigaan melainkan harus 

menciptakan suasana kepercayaan sehingga para pegawai bagian penagihan 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan leluasa. Tetapi hal ini tidak 

dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penyelewengan kesalahan baik yang 

disengaja maupun yang tidak disengaja, karena kemungkinan kecurangan 

disini mempunyai peluang besar jika pengendalian dan pengawasan yang 

diterapkan bersifat longgar. Dalam hal ini jangan sampai terjadi kasus 

pelanggan yang sudah membayar tetapi belum dilaporkan ke bagian akuntansi. 

2.2.7   Prosedur Pelaporan Piutang 

 Dalam suatu departemen akuntansi, sistem pelaporan piutang yang 

biasa digunakan dalam mencatat suatu data akuntansi, menurut Azhar Susanto 

dan La Midjan (2003 : 181) adalah : 

1. Pelaporan posisi saldo akhir 
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2. Laporan analisa umur piutang 

3. Laporan konfirmasi piutang, yang dikirim berisikan konfirmasi atas piutang 

yang telah dikirim dan diuraikan jawaban dari konfirmasi tersebut. 

 

  Selain pelaporan yang telah dijelaskan di atas, dapat disiapkan banyak 

laporan tentang piutang dan fungsi pemberian kredit serta bagian penagihan. 

Dalam pelaporan piutang perlu dirinci mengenai penghapusan piutang dan 

penjelasan tentang penghapusannya. Rincian ini berguna untuk bagian 

penagihan agar tidak melakukan penagihan kepada debitur yang dimaksud 

karena piutang tersebut telah dihapuskan. 

 

2.3 Kuesioner Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha 

Menurut Sukrisno Agoes (2004 : 174), untuk mengetahui sistem pengendalian 

intern piutang usaha di suatu perusahaan sudah efektif atau tidak, maka dapat 

menggunakan Internal Control Questionnaires (ICQ) sehingga dapat menarik 

kesimpulan dari jawaban yang didapat, apakah sistem pengendalian intern di dalam 

perusahaan tersebut sudah berjalan efektif atau tidak.  

Beberapa ciri sistem pengendalian piutang yang baik atas piutang usaha, yaitu : 

a. Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang melakukan penjualan, 

mengirimkan barang, melakukan penagihan, memberikan otorisasi atas penjualan 

kredit, membuat faktur penjualan dan melakukan pencatatan.  

b. Digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut tercetak (prenumbered), 

misalnya sales order (pesanan penjualan), sales invoice (faktur penjualan), 

delivery order (surat pengiriman barang), credit memo (memo kredit), official 

receipt (kwitansi). 

c. Digunakannya price list (daftar harga jual) dan setiap penyimpangan dari price 

list atau setiap discount yang diberikan kepada pelanggan harus disetujui oleh 

pejabat perusahaan yang berwenang. 

d. Diadakannya sub buku besar piutang atau kartu piutang (accounts receivable 

subledger card) untuk masing-masing pelanggan yang selalu diupdate 

(diperbaharui). 

e. Setiap akhir bulan dibuat aging schedule piutang (analisis umur piutang), dan 

setiap akhir bulan dikirim surat tagihan kepada masing-masing pelanggan. 

2.4 Flowchart 

 2.4.1  Pengertian Flowchart 

 Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang 

menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah.  

Dalam penulisan flowchart dikenal dua model, yaitu : 

1. Sistem Flowchart 

Merupakan bagan yang memperlihatkan urutan prosedur dan proses dari 

beberapa file di dalam media tertentu.  

2. Program Flowchart 
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Merupakan bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan proses 

dalam suatu program. 

2.4.2 Simbol Flowchart 

 

                                                TERMINAL 

 

                                               Digunakan untuk  menggambar  awal  dan  akhir  dari 

                                               suatu  kegiatan  atau  proses. 

 DOCUMENT 

Digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen, yang 

merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data 

terjadinya suatu transaksi. 

  DOCUMENT DAN TEMBUSAN 

Digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusan, 

nomor dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. 

 

                                                DECISION 

 

                                                Digunakan  untuk  menggambar  proses  pengujian kondisi yang  

ada. 

                                                PROCESS 

 

                                              Digunakan  untuk  menggambarkan  suatu  proses pengolahan 

yang terjadi. 

 

                                               DATA 

 

Digunakan  untuk  menggambarkan  catatan akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya di 

dalam dokumen. 

 

2 

1 

Faktur 
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                                               EXTRACT 

 

Digunakan  untuk  menggambarkan  arsip permanen yang 

merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan 

diproses lagi.  

Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen digunakan 

simbol berikut ini : 

A = menurut abjad 

N = menurut nomor urut 

T = kronologi menurut tanggal 

                                               MERGE 

        Digunakan  untuk  menggambarkan  arsip sementara    yang 

berupa tempat penyimpanan dokumen.  

  

                                               OFF-PAGE CONECTOR    

 

                                              Digunakan  untuk  menggambarkan  proses  hubungan 

                                              suatu  proses  dengan  proses  lainnnya  antar  halaman. 

 

                                               ON-PAGE CONECTOR 

                                              Digunakan  untuk  menggambarkan  hubungan  suatu   

                                              proses  dengan  proses  lainnya  pada  halaman  yang 

                                              sama. 

 

 MANUAL OPERATION 

 

 Digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual. 

                                FLOW  LINE 

 

 



Accounting & Finance, September 2011   Vol 4. No. 2 
ISSN: 2302-8599  
 

141 

 

 

                                             Digunakan  untuk  menggambarkan  hubungan  proses   

                                             dari  suatu  proses  ke  proses  yang  lain. 

 .                         

3.METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Pemikiran 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pemikiran di atas menggambarkan bahwa sistem pengendalian 

intern yang terdapat di dalam PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang apakah sudah 

berjalan dengan baik atau tidak karena hal itu berpengaruh terhadap pengelolaan 

piutang usaha, sehingga diharapkan dengan adanya sistem pengendalian intern 

piutang usaha akan meningkatkan kinerja aktivitas perusahaan. Dan untuk mengetahui 

apakah sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT Metaplas Citra Cemerlang 

Cikarang sudah berjalan dengan baik atau tidak, maka diperlukan penelitian pada 

penerapan pengendalian intern itu sendiri dengan menggunakan flowchart dan 

kuesioner. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan 

penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penulis mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang berhubungan 

dengan penelitian ini sebagai landasan teori. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penulis mencari data dengan melakukan peninjauan langsung berhubungan 

dengan topik pembahasan yang dilakukan dengan cara: 

a. Tanya Jawab Secara Informal 

PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang 

Sistem Pengendalian Intern 

Piutang Usaha 
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Penulis melakukan tanya jawab secara informal dengan manager keuangan 

dan staff keuangan mengenai laju perputaran piutang yang ada di perusahaan. 

b. Pengamatan (Observation) 

Pengamatan yang dilakukan penulis untuk menambah data-data yang 

telah diperoleh melalui tanya jawab secara informal. 

c. Kuesioner 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden. 

3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif. 

Penelitian berbentuk deskriptif adalah penelitian dengan pendekatan spesifik untuk 

mengungkapkan fakta dalam hubungan sebab akibat, bersifat eksploratif untuk 

mencari keterangan apa sebab terjadinya masalah, bagaimana memecahkannya. Akan 

tetapi sifatnya hanya mendalam pada satu unit peristiwa. 

3.4 Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yang mempunyai pengertian sebagai berikut : 

1. Data primer, berupa data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui 

wawancara dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan objek yang 

diteliti, dan kegiatan observasi yang kemudian akan diolah oleh penulis. 

2. Data sekunder, berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi 

perusahaan dan data yang telah diolah seperti sejarah singkat perusahaan, 

kuesioner pengendalian intern piutang usaha, struktur organisasi dan dokumen 

lainnya. 

3.5 Populasi dan Sampel 

Sistem yang dianalisis ini diambil dari tahun berjalan 2011. Populasi penelitian 

adalah karyawan bagian operasional yang berhubungan langsung dengan prosedur 

berjalan penjualan kredit dan penagihan piutang yaitu bagian penjualan, bagian 

logistik, bagian keuangan serta bagian akuntansi yang berjumlah 20 orang. 

Pertanyaan- pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner diambil dari Internal Control 

Questionnaires (Sukrisno Agoes, 2004 : 185).  

 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

deskriptif, yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menguraikan atau 

menggambarkan hasil penelitian untuk kemudian diadakan interpretasi berdasarkan 

landasan teori yang telah disusun. Hal ini digunakan untuk mengetahui penerapan 

sistem pengendalian intern dalam perusahaan, sehingga dapat diketahui apakah masih 
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perlu perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan sistem pengendalian intern piutang 

usaha. 

Sedangkan untuk pengolahan datanya penulis menggunakan kuesioner 

(angket) yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Metode ini dilakukan dengan membuat pertanyaan yang dengan 

menambah kata Tanya “apakah” pada tiap elemen sistem pengendalian intern piutang 

usaha. Sehingga kemungkinan jawaban yang diperoleh “Ya” dan “Tidak”. Jawaban 

“Ya” berarti sistem pengendalian intern adalah baik, sedangkan jawaban “Tidak” 

berarti sebaliknya. 

Tabel 1 

Tabulasi Angka Kuesioner 

Nilai 1 Pertanyaan Jumlah Persentase Jawaban 

5 0 – 50 Tidak 

 51 - 100 Ya 

 

Berdasarkan pertanyaan yang mendapat jawaban “Ya” maka akan dicari 

skornya dengan perhitungan sebagai berikut : 

               ∑Butir yang menjawab “Ya” 

 Nilai Relatif  = x 100 %   

                    ∑Butir Pertanyaan 

Selanjutnya nilai relatif hasil dari perhitungan yang diperoleh melalui skor, 

dideskripsikan dengan berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut : 

Tabel 2 

Tabel Skor Kuesioner 

No. Skor Keterangan 

1 0 – 39,9 Tidak Baik 

2 40 – 59,9 Kurang  

3 60 – 79,9 Cukup  

4 80 – 89,9 Baik 

5 90 -100 Sangat Baik 
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Sumber : Ika Haripratiwi Analisis Sistem Pengendalian Intern Penggajian Karyawan, 

Skripsi, Surakarta, STAIN, 2006. Hal 37 

3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi 

ini, maka penulis melakukan riset yang dilaksanakan pada : 

(1) Lokasi Penelitian 

   Penelitian ini dilakukan di PT. Metaplas Citra Cemerlang yang terletak di    Lippo 

Cikarang. 

(2) Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan antara 01 Juli 2011 sampai dengan 30 Oktober 2011. 

4.PEMBAHASAN  

 4.1 Analisis Data 

4.1.1 Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT Metaplas Citra 

Cemerlang Cikarang 

4.1.1.1 Fungsi yang Terkait dalam Sistem Pengendalian Intern Piutang 

Usaha pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang 

  1. Fungsi Penjualan 

   Fungsi ini adalah bagian yang berhubungan langsung dengan 

pelanggan, mulai dari menerima PO dari pelanggan, membuat 

penawaran harga dan mendistribusikan setiap PO dari pelanggan 

kepada fungsi logistik dan keuangan. 

2. Fungsi Logistik 

 Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat jadwal pengiriman 

barang apabila sudah menerima barang jadi dari produksi. Selain 

itu fungsi ini juga bertugas untuk memberikan informasi kepada 

fungsi penjualan bahwa pesanan barang para pelanggan telah 

selesai. Dan apabila ada pengiriman barang, maka fungsi ini juga 

bertugas untuk membuat surat jalan serta mengirimkan barang 

tersebut kepada pelanggan. 

3. Fungsi Keuangan 

 Fungsi ini bertanggung jawab dalam hal pembuatan dokumen 

penagihan serta mengawasi setiap transaksi piutang usaha yang 

ada di dalam perusahaan. Fungsi ini pun juga bertugas untuk 

memeriksa piutang pelanggan untuk setiap harinya, apabila sudah 

jatuh tempo maka fungsi ini wajib untuk membuat surat tagihan 

kepada pelanggan tersebut. 

4. Fungsi Akuntansi 

 Fungsi ini bertugas untuk memeriksa setiap faktur penjualan 

yang telah dibuat oleh fungsi keuangan. Fungsi ini pun juga 
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bertugas untuk membuat jurnal penjualan dan jurnal penerimaan 

kas. 

 4.1.1.2 Prosedur Berjalan Penjualan Kredit dan Penagihan Piutang 

pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang 

  1. Bagian Penjualan 

 Setelah menerima PO dari pelanggan, maka bagian pemasaran 

akan  mendistribusikan PO kepada bagian produksi, logistik, 

dan keuangan agar setiap PO itu dapat diproses pembuatan 

barangnya dan dijadwalkan untuk pengirimannya. 

2. Bagian Logistik 

    Setelah menerima PO dari bagian penjualan, maka bagian ini 

akan memeriksa kondisi barang terlebih dahulu dan 

mencocokkan dengan PO. Apabila sudah selesai memeriksa 

barang, maka bagian ini akan membuat jadwal pengiriman. Dan 

apabila barang ingin dikirim, maka bagian ini akan menyiapkan 

surat jalan rangkap tiga dan memberikan informasi kepada 

bagian keuangan untuk dibuatkan faktur penjualan. Yang 

dimana surat jalan rangkap pertama untuk pelanggan, rangkap 

kedua untuk bagian keuangan, dan rangkap ketiga untuk diarsip. 

3. Bagian Keuangan 

 Setelah menerima informasi dari bagian logistik bahwa akan ada 

pengiriman barang, maka bagian ini akan membuat faktur 

penjualan rangkap tiga berdasarkan PO dan surat jalan. Yang 

dimana faktur penjualan rangkap pertama untuk pelanggan, 

rangkap kedua untuk bagian akuntansi, dan rangkap ketiga 

untuk diarsip sementara sampai menerima pembayaran dari 

pelanggan. Bagian ini juga bertugas untuk membuat surat 

tagihan dan mengirimkannya kepada pelanggan, apabila 

pelanggan tersebut sudah jatuh tempo. Setelah menerima 

pembayaran, maka bagian ini akan membuat bukti kas masuk 

yang akan diserahkan kepada bagian akuntansi. 

4. Bagian Akuntansi 

 Setelah menerima faktur penjualan dan bukti kas masuk dari 

bagian keuangan, maka bagian ini akan membuat jurnal 

penjualan dan jurnal penerimaan kas, dan setelah selesai maka 

data itu akan diarsip. 

 4.1.1.3 Dokumen dan Catatan Akuntansi yang digunakan pada PT 

Metaplas Citra Cemerlang Cikarang 

 1. Dokumen yang digunakan dalam penjualan kredit dan penagihan 

piutang pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang adalah : 

 a. PO (Purchase Order) 

 b. Surat Jalan rangkap tiga 
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 c. Faktur Penjualan rangkap tiga 

 d. Surat Tagihan 

 e. Bukti Kas Masuk 

 f. Memo Kredit untuk retur penjualan 

2. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan penjualan 

kredit dan penagihan piutang pada PT Metaplas Citra 

Cemerlang Cikarang adalah : 

        a. Jurnal Penjualan, digunakan untuk mencatat timbulnya 

piutang dari transaksi  penjualan kredit. 

        b. Jurnal Retur Penjualan, digunakan untuk mencatat 

berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. 

        c. Jurnal Umum, digunakan untuk mencatat berkurangnya 

piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak lagi 

dapat ditagih. 

        d. Jurnal Penerimaan Kas, digunakan untuk mencatat 

berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas yang 

didapat dari pelanggan. 

4.1.2 Penilaian terhadap fungsi-fungsi yang terkait dalam Sistem  

Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT Metaplas Citra 

Cemerlang Cikarang 

   1. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini adalah fungsi yang berhubungan langsung dengan pelanggan 

yang mempunyai tugas membuat surat penawaran harga dan 

mengirimkannya kepada pelanggan, kemudian menerima PO dari 

pelanggan. Fungsi ini juga bertugas untuk mendistribusikan setiap PO 

kepada fungsi produksi, logistik, dan keuangan. Fungsi ini mempunyai 

peran penting dan merupakan langkah pertama dalam terjadinya proses 

order penjualan, karena apabila fungsi ini tidak dapat menarik pelanggan 

untuk order ke perusahaan, maka proses order penjualan pun tidak akan 

terlaksana dan semua fungsi-fungsi yang ada tidak akan dapat berjalan. 

Fungsi penjualan ini dapat dikatakan baik, karena terpisah dari fungsi 

keuangan. 

2. Fungsi Logistik 

   Fungsi ini bertugas untuk bertugas untuk memeriksa barang jadi   yang 

telah selesai diproduksi, dan membuat jadwal pengiriman barang. Fungsi 

ini juga bertugas untuk mengirimkan barang dengan membuat surat jalan 

serta membawa faktur penjualan kepada pelanggan. Fungsi ini dapat 

dikatakan sudah baik dalam menjalankan tugasnya. 

3. Fungsi Keuangan 
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Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat faktur penjualan yang 

sebelumnya sudah dicocokkan dengan surat jalan dan PO yang ada. 

Fungsi ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem 

pengendalian intern piutang usaha, karena fungsi ini yang memiliki tugas 

untuk membuat surat tagihan kepada pelanggan yang sudah jatuh tempo, 

apabila fungsi ini lalai dalam menjalankan tugasnya maka piutang yang 

ada dalam perusahaan banyak yang tak tertagih. Fungsi ini dapat 

dikatakan sudah baik karena terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi 

akuntansi. 

4. Fungsi Akuntansi 

     Fungsi ini bertugas untuk memeriksa faktur penjualan yang telah dibuat 

oleh fungsi keuangan, dan fungsi ini juga bertugas untuk membuat jurnal 

penjualan dan jurnal penerimaan kas berdasarkan data dari fungsi 

keuangan. Fungsi ini dapat dikatakan baik karena terpisah dari fungsi 

keuangan, sehingga penerimaan kas dan pencatatan piutang dilakukan 

oleh dua fungsi yang berbeda. 

4.1.3 Penilaian terhadap jaringan prosedur  Sistem  Pengendalian Intern 

Piutang Usaha pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang 

Jaringan prosedur yang berhubungan dengan  sistem pengendalian 

intern piutang usaha pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang adalah 

prosedur pelaksanaan pengendalian intern piutang usaha, prosedur 

pencatatan piutang, prosedur penagihan piutang, dan prosedur pelaporan 

piutang. Hasil analisis dari jaringan prosedur tersebut adalah sebagai 

berikut :  

1. Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Intern Piutang Usaha 

Prosedur ini diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

penyimpangan yang akan menyebabkan terganggunya harta 

perusahaan, dan terdapat tiga bidang pengendalian piutang tersebut, 

yaitu : 

a. Pemberian Kredit Dagang 

Kebijakan kredit dan syarat penjualan kepada pelanggan ini harus 

diputuskan dengan baik oleh manajemen, sehingga manajemen 

harus dengan bijak memilih pelanggan yang sehat keadaan 

keuangannya. Dalam hal ini PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang 

sudah memberikan kebijakan dengan cukup baik, karena 

manajemen selalu menetapkan pembayaran tunai kepada pelanggan 

baru, sehingga pembayaran secara tempo hanya berlaku untuk 

pelanggan tetap. 

b. Penagihan 

Dalam PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang, selain melalui 

telepon, penagihan untuk pelanggan yang sudah jatuh tempo juga 

menggunakan surat tagihan yang dikirimkan melalui email atau fax. 
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Dan hal ini sudah dilakukan cukup baik oleh fungsi penagihan 

secara periodik. 

c. Penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak 

Selain pemberian kredit dan penagihan yang harus dilakukan 

dengan baik, harus dipastikan juga bahwa setiap penyerahan barang 

kepada para pelanggan wajib menyertakan faktur penjualan dan 

penerimaan pembayaran harus benar-benar masuk ke dalam 

rekening perusahaan. Dan hal ini juga sudah dilakukan dengan 

cukup baik di PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang, karena 

fungsi penagihan terpisah dari fungsi penerimaan kas.  

2. Prosedur Pencatatan Piutang 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat piutang perusahaan pada setiap 

pelanggan, dan pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang hal ini 

dilakukan oleh fungsi akuntansi dengan cukup baik. Tugas dari fungsi 

akuntansi tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan catatan piutang kepada setiap pelanggan, yang 

berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang, yang 

digunakan untuk merinci kontrol piutang dalam buku besar, atau 

berupa arsip faktur (Open Invoice File) yang berfungsi sebagai 

buku pembantu piutang. 

b. Menghasilkan pernyataan piutang (Account Receivable Statement) 

secara periodik dan mengirimkannya ke setiap pelanggan. 

c. Menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap pelanggan untuk 

memudahkan penyediaan data guna memutuskan pemberian kredit 

kepada pelanggan guna mengikuti data penagihan dari setiap 

pelanggan. 

3. Prosedur Penagihan Piutang 

Prosedur ini berfungsi untuk melakukan penagihan kepada pelanggan 

dengan cara melalui telepon ataupun mengirim surat tagihan. Dan hal 

ini sudah dilakukan cukup baik oleh fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas. 

Dalam PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang prosedur penagihannya 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagian penagihan secara periodik menelepon para pelanggan yang 

sudah jatuh tempo. 

b. Selain menelepon, bagian penagihan juga membuat surat tagihan 

yang dikirimkan melalui email atau fax. 

c. Setelah menerima pembayaran, bagian penagihan akan langsung 

menyerahkannya kepada bagian kasir baik dalam bentuk tunai, cek 

maupun bilyet giro. 

d.  Bagian kasir akan menyetorkan setiap pembayaran ke rekening 

perusahaan. 

4. Prosedur Pelaporan Piutang 
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Prosedur ini bertujuan untuk melaporkan setiap posisi piutang 

perusahaan kepada pimpinan, sehingga apabila terdapat piutang yang 

bermasalah, dapat segera diselesaikan. Dalam hal ini fungsi akuntansi 

sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik dalam membuat 

laporan. 

 

 

4.1.4 Penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT 

Metaplas Citra Cemerlang Cikarang 

  Penilaian untuk mengetahui baik atau tidaknya sistem pengendalian 

intern piutang usaha pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang, 

dilakukan dengan membandingkan antara prosedur berjalan dengan teori 

yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan mengenai 

elemen-elemen unsur sistem pengendalian intern piutang usaha kepada 

setiap bagian yang terkait dalam prosedur penjualan kredit dan penagihan 

piutang pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang sebanyak 20 

responden yang merupakan fungsi-fungsi terkait dalam prosedur penjualan 

kredit dan penagihan piutang, dengan format pertanyaan seperti di dalam 

lampiran. 

  Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan disusun sedemikian rupa 

sehingga kemungkinan jawaban yang diperoleh hanya terdiri dari jawaban 

“Ya” dan “Tidak” dengan jumlah pertanyaan sebanyak 20 butir. Baik atau 

tidaknya sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT Metaplas Citra 

Cemerlang Cikarang dapat dilihat dalam jawaban kuesioner. Jawaban “Ya” 

menunjukkan sistem pengendalian intern adalah baik, sedangkan jawaban 

“Tidak” berarti sebaliknya. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan terdapat 

17 buah jawaban “Ya” dan untuk jawaban “Tidak” terdapat 3 buah 

jawaban. Pertanyaan yang mendapat jawaban “Ya” selanjutnya dicari 

skornya dengan perhitungan : 

                ∑Butir yang menjawab “Ya” 

       Nilai Relatif  =  x 100 %  

                           ∑Butir Pertanyaan 

 

          17 

      =  x 100% 

        20 

                                              

       =       85 % 
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Hasil perhitungan melalui skoring menunjukkan bahwa nilai relatif penerapan 
sistem pengendalian intern piutang usaha di PT Metaplas Citra Cemerlang  
Cikarang sebesar 85 %. Selanjutnya nilai relatif tersebut dapat digambarkan 
berdasarkan kriteria penilaian : 

No. Skor Keterangan 

1 0 – 39,9 Tidak Baik 

2 40 – 59,9 Kurang  

3 60 – 79,9 Cukup  

4 80 – 89,9 Baik 

5 90 - 100 Sangat Baik 

 

Berdasarkan jawaban yang diperoleh atas pertanyaan yang diajukan kepada PT 
Metaplas Citra Cemerlang Cikarang, penerapan sistem pengendalian intern 
piutang usaha termasuk dalam kategori Baik. 

 

Flowchart Prosedur Berjalan Penjualan Kredit 

 

     Gambar 3 : Bagian Penjualan 
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                               PO = Purchase Order 

 

 

 

 

Gambar 4 : Bagian Logistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            PO = Purchase Order 

                             DO = Delivery Order 

 

1 

2 

PO 

Menyiapkan 

barang dan 

DO 

  3 
2 1 

DO 

N 
3 



Accounting & Finance, September 2011   Vol 4. No. 2 
ISSN: 2302-8599  
 

152 

 

 

 

 

      Gambar 5 : Bagian Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            PO  = Purchase Order 

                             DO = Delivery Order 

                             FP  = Faktur Penjualan 

Flowchart Prosedur Berjalan Penagihan Piutang 

Gambar 6 : Bagian Keuangan 
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Gambar 7 : Bagian Akuntansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

2 

FP 

6 

Jurnal 

Penjualan 

Surat 

Tagihan Dikirim ke 

pelanggan 

 

Menerima 

Pembayaran 

dari 

Pelanggan Membuat 

Bukti Kas 

Masuk 

FP 3 

6 

A 

Jurnal 

Penerimaan 

Kas 
Setelah 

Diterima 

Pembayaran 

dari Pelanggan 

 

FP 3 

DO 2 

Bukti Kas 
Masuk 

DO 2 
Bukti Kas 

Masuk 



Accounting & Finance, September 2011   Vol 4. No. 2 
ISSN: 2302-8599  
 

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3 Sistem Usulan Prosedur Penjualan Kredit dan Penagihan Piutang 

      Dalam sistem prosedur penjualan kredit dan penagihan piutang pada PT 

Metaplas Citra Cemerlang Cikarang, terdapat beberapa alur yang perlu 

ditambahkan agar sistem pengendalian intern piutang usaha dapat lebih 

ditingkatkan, yaitu : 

1. Prosedur Penjualan Kredit 

a. Bagian Penjualan 

Dalam prosedur penjualan kredit, bagian penjualan bertugas untuk 

menerima order dari pelanggan, seharusnya sebelum PO didistribusikan ke 

bagian lain, PO terlebih dahulu harus didistribusikan ke bagian keuangan, 

untuk dapat diperiksa status kredit dari pelanggan tersebut, apabila status 

kredit sudah disetujui oleh bagian keuangan, maka PO baru didistribusikan 

ke bagian lain untuk dapat diproses barangnya.  

b. Bagian Logistik  

Bagian logistik seharusnya juga bertugas untuk melakukan konfirmasi 

terlebih dahulu terhadap bagian keuangan untuk status kredit setiap 

pelanggan sebelum membuat jadwal pengiriman barang, dan pada saat 

pengiriman barang, surat jalan harus dibuat sebanyak rangkap 5, untuk 

tambahan surat jalan bagi pelanggan dan satpam sehingga dapat 

memperkecil kemungkinan kehilangan surat jalan pada saat pengiriman 

barang. 

c. Bagian Keuangan 

Bagian keuangan bertugas untuk memeriksa status kredit setiap pelanggan, 

dan harus memutuskan apakah pelanggan tersebut layak atau tidak 

diberikan otorisasi kredit. Selain itu, bagian ini juga harus membuat faktur 

penjualan sebanyak rangkap 5, untuk tambahan bagi pelanggan dan 

tambahan untuk arsip penyimpanan data penagihan. 

2. Prosedur Penagihan Piutang 

T 

Selesai 
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a. Bagian Keuangan 

Dalam prosedur ini bagian keuangan seharusnya selalu memeriksa secara 

periodik status jatuh tempo setiap pelanggan yang harus disertai dengan 

surat tagihan, apabila mengalami kesulitan dalam hal melakukan tagihan, 

bagian ini harus meminta bantuan kepada atasan ataupun bagian penjualan 

yang berhubungan langsung dengan pelanggan, agar penagihan dapat 

berjalan dengan lancar. PO juga dibutuhkan untuk tambahan data kepada 

bagian akuntansi agar apabila ada masalah pada faktur penjualan tersebut, 

dapat langsung dilihat dari PO. 

b. Bagian Akuntansi 

Bagian ini menerima data dari bagian keuangan seperti PO, faktur 

penjualan dan bukti kas masuk untuk dibuatkan jurnal penjualan dan jurnal 

penerimaan kas yang harus diserahkan kepada atasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Flowchart Prosedur Usulan Penjualan Kredit 

 

 Gambar 9 : Bagian Penjualan 
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Gambar 10 : Bagian Keuangan 
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Gambar 11 : Bagian Logistik 
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    Flowchart Prosedur Usulan Penagihan Piutang 

Gambar 12 : Bagian Keuangan 
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Gambar 13 : Bagian Akuntansi 
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5. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 



Accounting & Finance, September 2011   Vol 4. No. 2 
ISSN: 2302-8599  
 

161 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terhadap 

Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT Metaplas Citra Cemerlang 

Cikarang, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Prosedur yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern piutang usaha 

pada PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang seperti prosedur penjualan kredit dan 

prosedur penagihan piutang sudah memiliki alur yang baik serta prosedur-

prosedur ini sudah berjalan dengan baik. 

2. Penerapan sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT Metaplas Citra 

Cemerlang Cikarang dapat dikatakan baik, karena terlihat dari hasil analisis 

dimana diperoleh presentase yaitu 85% dari 20 pertanyaan yang diajukan melalui 

kuesioner dengan 20 responden dari fungsi-fungsi terkait, yang menjawab “Ya” 

sebanyak 17. 

3. Fungsi-fungsi yang terlibat dalam sistem pengendalian intern piutang usaha pada 

PT Metaplas Citra Cemerlang Cikarang sudah menjalankan tugasnya dengan baik 

sesuai dengan pemisahan tugas masing-masing dalam setiap fungsinya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV setelah penulis 

melakukan analisis terhadap sistem pengendalian intern piutang usaha pada PT 

Metaplas Citra Cemerlang Cikarang, maka penulis mempunyai saran yang diharapkan 

mampu memberikan masukan yang berarti bagi PT Metaplas Citra Cemerlang 

Cikarang, yaitu : 

1. Sebelum bagian penjualan mendistribusikan PO ke bagian lain, sebaiknya PO 

didistribusikan ke bagian keuangan terlebih dahulu agar dapat diperiksa status 

kredit dari setiap pelanggan yang melakukan order. 

2. Seharusnya sebelum pengiriman barang dilakukan, bagian logistik harus 

konfirmasi terlebih dahulu kepada bagian keuangan tentang status kredit setiap 

pelanggan yang barangnya akan dikirim, dan surat jalan harus ditambahkan 

menjadi rangkap 5 agar mengurangi resiko kemungkinan terjadinya kehilangan 

surat jalan pada saat pengiriman. 

3. Dalam pembuatan faktur penjualan, perlu juga untuk ditambahkan menjadi 

rangkap 5 untuk tambahan bagi pelanggan, dan tambahan untuk arsip. 

4. Selain faktur penjualan, surat jalan dan bukti kas masuk, data yang diserahkan ke 

bagian akuntansi juga membutuhkan PO agar apabila ada masalah, dapat langsung 

dilihat dari PO. 

5. Bagian keuangan harus selalu memeriksa jatuh tempo setiap pelanggan agar dapat 

segera dikirimkan surat tagihan kepada pelanggan tersebut. 
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