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Abstraksi
Penelitian ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk mengetahui hubungan
antara transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi pengaruhnya terhadap
kinerja perusahaan Go Publik di Bursa Efek Indonesia .
Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif dan bertujuan untuk
mengetahui pengaruh suatu variable terhadap variable lain, baik secara partial maupun
simultan dengan mempergunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam
bentuk kata, kalimat, pernyataan, skema dan gambar yang diubah menjadi data
kuantitatif dengan mempergunakan skala likert.
Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1)mengetahui pengaruh akuntabilitas
terhadap kinerja perusahaan;(2) mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja
perusahaan;(3) mengetahui pengaruh independence terhadap kinerja perusahaan
dan(4) mengetahui pengaruh responsibilitas terhadap kinerja perusahaan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tranparansi, akuntabilitas
responsibilitas dan independence memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap kinerja
perusahaan.
Kata kunci:
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,independence, kinerja
Perusahaan..
A. Latar belakang
Dari Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Mckinsey & Company yang melibatkan
investor di Asia, Eropa dan Amerika terhadap lima negara di Asia. Di temukan bahwa
Indonesia menduduki posisi terakhir didalam pelaksanaan Good Corporate
Governance.Pengelolaan Perusahaan di Indonesia lebih buruk dari negara Asia tenggara
lainnya seperti singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand.
Menurut laporan World bank pada 1999, krisis ekonomi di Asia Timur di
sebabkan oleh kegagalan sistematik penerapan Corporate Governance yang berasal dari
dari sistem kerangka hokum yang lemah , standanrd akuntansi dan standard auditing
yang tidak konsisten, praktik perbankan yang buruk, pengawasan board of director yang
tdak efektif, serta kurangnya mempertimbangkan hak pemegang saham minoritas.
Kegagalan perusahaan bersakala besar,skandal-skandal keuangan dan krisis-kiris
ekonomi di berbagai negara, telah memusatkan perhatian kepada pentingnya corporate
Governance. Di perusahaan-peruashaan publik Indonesia adalah sangat sedikit di
temukan perusahaan yang tidak di control oleh keluarga, atau oleh sekeumpulan
tertentu pemegang saham. Isu Mengenai Good Corporate Governance (GCG) mulai
mengemuka di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis
berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia
disebabkan oleh lemahnya Corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan di
Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan
perhatian yang cukup signifikan dalam praktek corporate Governance.

Penerapan GCG dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan zaman
agar perusahaan –perusahaan yang ada jangan sampai tertinggal oleh persaingan global
yang semakin keras. Prinsip-prinsip GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk
memberikan kemajuan terhadap kinerja perusahaan.
Meskipun kinerja ekonomi Pemerintah yang lalu diwarnai oleh beberapa
pelanggaran prinsip tata kelola pemerintah yang baik di pasar modal, perbankan,
maupun di sektor riil akibat krisis yang melanda di indonesia sebaiknya prinsip-prinsip
corporate governance tetap dapat dijalankan secara amanah, akuntabel, transparan dan
fair untuk mencapai tujuan terciptanya nilai kinerja perusahaan jangka panjang seraya
terlayaninya semua kepentingan dengan jalannya perusahaan.
Riset The Indonesian Institute For corporate Governance (IICG), 2002 ,
menemukan bahwa alasan utama perusahan menerapkan GCG adalah kepatuhan
terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG merupakan bentuk
lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen
perusahaan dan implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan.
Perusahaan yang mempraktikan GCG akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan
nilai perusahaan.
Bukti Empris yang diperoleh dari hasi riset Zhuang pada tahun 2000
menunjukkan masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam
mengelola perusahaan dibanding negara-negara Asia tenggara, hal ini ditunjukkan oleh
masih lemahnya standar akuntansi dan regulasi, pertanggung jawaban para pemegang
saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses kepengurusan
perusahaan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan masih lemahnya perusahaanperusahaan publik di indonesia dalam menjalankan manajemen baik dalam memuaskan
stake holder perusahaan.
Dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut maka para pelaku
bisnis di indonesia menyepakati penerapan GCG hal ini sesuai dengan penandatanganan
Letter of intent dengan IMF tahun 1998 yang salah satu isinya adalah pencantuman
jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia (Sri Sulistyanto, 2003). Melalui
Penerapan Good corporate governance terebut diharapkan : (1) Perusahaan mampu
meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih
baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan
pelayanannya kepada stakeholder, (2) Perusahaan lebih mudah memperolah dana
pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan Corporate Value, (3)
Mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
dan (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan
meningkatkan shareholder value dan dividen.
Akuntabilitas sebagai aspek GCG menjadi penting manakala manajemen
menghadapi intertemporal choice yang memaksa manajemen melakukan manipulasi
karena situasi yang dihadapinya. Setiap perusahaan publik di wajibkan membuat laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit.
Pelaksanaan GCG pada sebagaian besar perusahaan di Indonesia merupakan
awal perubahan budaya kerja perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan
perlu menyiapkan pedoman perusahaan yang baik dan terstruktur. Dengan adanya
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dapat digunakan sebagai data
non keuangan yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan.
LANDASAN TEORITIS
Pada dasarnya perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik
untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu kepentingan pokok pemegang saham

(shareholder) adalah bahwa perusahaan harus memupuk keuntungan (profit motive)
sehingga untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi keuntungan para pemegang
saham. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan melakukan interaksi secara
kelembagaan dengan pihak-pihak yang lain yang terkait dengan perusahaan.
Dalam interaksi tersebut terdapat berbagai kepentingan yang mungkin dan
seringkali tidak sejalan dengan kepentingan pokok pemegang saham, termasuk di
antaranya kepentingan yang dimiliki karyawan, pemasok, pelanggan, distributor,
pesaing, Pemerintah serta masyarakat yang ikut memberikan kontribusi terhadap
keberhasilan perusahaan dan yang ikut pula menanggung dampak dari kegiatan
operasional perusahaan. Mereka adalah stakeholders yang mempunyai kepentingan
dalam kemakmuran perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus
mengupayakan keseimbangan dengan memperhatikan tidak hanya kepentingan
shareholder saja tetapi juga stakeholder untuk mempertahankan eksistensinya dan
bermanfaat bagi seluruh entitas masyarakat.
Dalam kerangka itulah corporate governance mengatur aspek-aspek yang terkait
dengan:
(a) keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan - RUPS, Komisaris dan
Direksi - yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan
mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).
(b) pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat
kepada seluruh stakeholder, yang mencakup hal-hal yang terkait dengan
pengaturan hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholder
(keseimbangan eksternal) untuk mewujudkan perusahaan sebagai good corporate
citizen.
Akuntabilitas merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah agency
problem antara Direksi dan pemegang saham. Akuntabilitas didasarkan pada sistem
internal checks and balances yang mencakup praktik audit yang sehat. Akuntabilitas juga
dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan
kewenangan antara pemegang saham, Komisaris, dan Direksi. Praktik audit yang sehat
dan independen mutlak diperlukan untuk menunjang akuntabilita perusahaan. Hal ini
dapat dilakukan antara lain dengan mengefektikan Komite Audit.
Fairness meliputi kejelasan hak-hak pemegang saham untuk melindungi
kepentingan pemegang saham, termasuk perlindungan terhadap pemegang saham
mayoritas, dari kecurangan seperti praktek insider yang merugikan atau dari keputusan
Direksi atau pemegang saham mayoritas yang merugikan kepentingan pemegang saham
secara keseluruhan.
Perusahaan yang responsible mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi
hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang mengatur
masalah lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan,
larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan
kerja, dan peraturan lainnya yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan
aktivitas usaha.
Sebagai penjabaran dari Prinsip-prinsip pokok Corporate Governance, OECD
menyusun Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikelompokkan ke dalam kategori
:
a. hak-hak pemegang saham
b. perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham
c. peranan stakeholders dalam corporate governance
d. kewajiban pengungkapan (disclosure) dan transparansi (transparency)
e. tanggung jawab Direksi dan Komisaris.

Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah stewardship
theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis
mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya,
mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran
terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para
pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen
sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik
pada umumnya maupun shareholders pada khususnya.
METODE PENELITIAN
A.

JENIS PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk mengetahui
hubungan antara tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi
pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan go publik di bursa efek indonesia baik
secara partial maupun simultan.
Metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif dan bertujuan untuk
mengetahui pengaruh suatu variable terhadap variable lain, baik secara partial
maupun simultan dengan mempergunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah
data dalam bentuk kata, kalimat , pernyataan, skema dan gambar yang diubah
menjadi data kuantitatif dengan mempergunakan skala likert.

B.

POPULASI DAN SAMPEL
1.Populasi
Populasi dari penelitian ini adalah 390 Perusahaan go publik yang listing
di bursa efek indonesia.
2. Sample
Pengambilan sample dilakukan dengan tidak memberi peluang atau
kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi
sample (nonprobability sampling), sedang teknik penentuan sample yang
digunakan adalah dengan pertimbangan tertentu (purposive sampling) untuk
memenuhi tujuan penelitian. Dengan menggunakan tehnik Purposive
Sampling dengan tingkat kesalahan 10% (d),maka peneliti mengambil 100
Perusahaaan untuk dijadikan bahan penelitian..

C.

OPERASIONALISASI dan PENGUKURAN VARIABEL
Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu kinerja
Perusahaan dan dua variabel independen yaitu transparansi dan akuntabilitas
dan pengukuran variabel tersebut sebagai berikut:
1. Variabel Bebas (Independen)
Variabel bebas penelitian terdiri dari tranparansi dan akuntabilitas.
a. Transparansi
Transparansi adalah proses keterbukaaan dalam pengambilan
keputusan dan pengungkapan informasi yang material dan relevan.
transparansi merupakan bagian dari fungsi GCG dimana didalamnya terdiri

dari beberapa hal yang penting yaitu : kewajiban mengungkapkan transaksi
material, Tuntutan stakeholder, Budaya perusahaan. Pengukuran variable
menggunakan ukuran Interval.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, Pelaksanaan dan pertanggung
jawaban untuk efektefitas pengelolaan perusahaan.Fungsi GCG
Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek yang sangat penting yakni
memperhatikan strutur organisasi yang tegas, system evaluasi dan
monitoring, system reward dan punishment. Alat ukur untuk variable bebas
akuntabilitas menggunakan ukuran interval.
c. Responsibilitas
Responsibilitas adalah Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Implementasinya adalah taat
pajak, peduli lingkungan, mematuhi keselamatan kerja, standard gaji dan
pengupahan serta persaingan yang sehat. Alat ukur untuk variable bebas
Responsibilitas menggunakan ukuran interval.
d. Independensi
Independensi adalah Pengelolaan Perusahaan secara professional tanpa
berbenturan dengan kepentingan dari pihak yang tidak sesuai dengan
peratuaran yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Alat ukur untuk
variable Independensi menggunakan ukuran interval.

D.

E.

2. Variabel Terikat (Dependen) Kinerja Perusahaan
Kinerja Perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu
organisasi dalam periode tertentu dengan mengaju pada standar yang
ditetapkan.vKinerja Perusahaan adalah variabel terikat penelitian, dimana
pengukuran kinerja perusahaan diukur dari ROA.Dalam Varibale terikat
menggunakan ukuran ratio
DATA DAN METODE PENGUMPULAN DATA
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Primer.
Menurut Indriantoro data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara
langsung dari sumber asli. Data Primer didapat dengan mempergunakan
pertanyaan yang telah terstruktur dengan maksud untuk mnegumpulkan
informasi dari para pegawai yang bekerja di perusahaan Go Public sebagai
responden dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian adalah skor
masing-masing indikator variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang
telah dibagikan kepada para pegawai yang bekerja di perusahaan Go Public.
INSTRUMEN PENELITIAN
Instrumen penelitian ini menggunakan dimensi dan indikator setiap
variabel yang dijabarkan dalam bentuk pernyataan dan atau pertanyaan yang
disajikan dalam kuesioner dengan skala likert. Menurut Ghozali setiap jawaban
responden diberikan skor dengan menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5 .
Pengukuran variabel yang diteliti dapat diterangkan dalam bentuk
kuesioner pertanyaan yang diberi skor masing-masing, pada setiap skor jawaban
merupakan nilai vaiabel yang akan digunakan untuk merubah dari data kualitatif
menjadi data kuantitatif. Supaya penyusunan instrumen lebih sistematis dengan
tujuan agar mudah di kontrol, dikoreksi dan di konsultasikan dengan para pakar
untuk disusun kisi-kisi instumen.

Variabel
XI : Tranparansi

X2: Akuntabilitas

X3: Responsibilitas

X4: Indpedence

Y:Kinerja
Perusahaan

Tabel
Kisi-kisi Instrumen Variabel X1, X2,X3,X4 dan Y
Dimensi
Indikator
Butir
1.Keterbukaan
1.Kewajiban
1 -9
Prosespengambilan
mengunkapkan
keputusan
transaksi Material
2.Tuntutan
10-17
Stakeholder
3.Budaya
18-25
Perusahaan
1.Kejelasan Fungsi
1.Struktur
26-34
Organisasi yg tegas
2.Evaluasi&
35-41
Monitoring
3.Reward & Punish
42-49
1.Prinsip Korporasi 1.Peduli Lingkungan 50-57
yang sehat
2.Persaingan yang 58-64
sehat
1.Pengelolaan
1.Pengambilan
Perusahaan dengan keputusan Obyektif
Profesional

65-72

2.Perumusan
Aturan
1. Kemampuan kerja 1.ROA
dlm
mencapai
Prestasi kinerjanya.

73-80
81-88

F. ANALISIS DATA
Sebelum data digunakan untuk analisa lebih lanjut, maka terlebih
dahulu disajikan deskripsi data,.kemudian untuk mengetahui hubungan antara
Variabel. Sedangkan langkah pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini, setelah dilakukan uji asumsi klasik regresi, adalah:
a.
b.
c.
d.
e.

Uji Bias Kuesioner
Uji Kualitas data
Uji Normalitas
Uji Asumsi Klasik
Uji Hipotesis

a. Uji Bias Kuesioner
Setelah instrument dirancang maka sebelum digunakan sebaiknya
peneliti melakukan uji coba lebih dulu untuk mengetahui apakah responden
bisa memahami pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Sampel yang dipilih
untuk keperluan uji coba adalah haruslah sample dari populasi dimana sample
penelitian akan diambil. Dalam uji coba, responden diberi kesempatan untuk
memberikan saran-saran perbaikan bagi kuesioner yang diuji cobakan tersebut.

b Uji Kualitas Data
1. Validitas
Instrumen dalam penelitian mempunyai kedudukan yang sangat penting
karena benar tidaknya data yang dikumpulkan akan tergantung dari baik
tidaknya instrument pengumpul data.
Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan
reliable.
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan
suatu instrument. Suatu instrument dikatakan valid apabila dapat mengukur
dengan tepat variable yang diteliti. Tinggi rendahnya validitas instrument
menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari
gambaran yang sebenarnya tentang variable yang dimaksud. Untuk mengetahui
ketepatan data ini diperlukan uji validitas.
2. Reliabilitas
Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrument
cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.
Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden
untuk memilih jawaban jawaban tertentu. Apabila datanya memang benar
sesuai dengan kenyataanya, maka beberapa kalipun diambil tetap menghasilkan
data yang sama. Dengan demikian suatu instrument dikatakan reliable jika
instrument tersebut dapat menghasilkan pengukuran yang konsisten apabila
digunakan berkali-kali.
c. Uji Normalitas
Asumsi ini menyatakan bahwa residual-residual berdistribusi normal.
Dalam penelitian menggunakan normal P-P plot dari regresi residual yang
distandarisasi untuk menguji normalitas. Jika banyak nilai yang diplot secara
kasar disepanjang garis normal, maka menunjukkan asumsi normalitas dipenuhi.
d. Uji Asumsi Klasik
Model regresi linier secara klasik dapat digunakan untuk membuat
estimasi atau perkiraan, pengujian hipotesa dan ramalan internal nilai variabel
tak bebas (dependen) dalam regresi berdasarkan asumsi-asumsi sederhana yang
sering disebut asumsi klasik dalam OLS = Ordinary Least Square Estimator ,
sebagai berikut :

1. Zero Expected Values untuk Residuals
Salah satu assumsi dari analisis regresi adalah residuals mempunyai mean
nol (zero mean), dalam bentuk matematis E ( i | X i )  0 . Keadaan ini
dihasilkan dengan penyelesaian residual statistik.
2. Uji Normalitas
Asumsi ini menyatakan bahwa residual-residual berdistribusi normal. Dalam
penelitian menggunakan normal P-P plot dari regresi residual yang distandarisasi
untuk menguji normalitas. Jika banyak nilai yang diplot secara kasar disepanjang
garis normal, maka menunjukkan asumsi normalitas dipenuhi.

3. Uji Linearitas
Dengan menguji apakah asumsi linieritas telah dipenuhi, hal ini dilakukan
dengan cara membuat plot antara residual yang telah distandarisasi dengan nilai
perkiraan variabel dependen terstandarisasi yang diberi nama scatterplots of
residuals. Studi ini menggunakan residual yang distandarisasi dan nilai prediksi
dalam plot. Dari scatterplot jika terdapat hubungan bahwa kira-kira 95% dari
residual terletak antara –2 dan +2, berarti asumsi linieritas dipenuhi.
4. Uji Homoscedastisitas
Asumsi ini menyatakan bahwa variansi dari residual disekitar garis regresi
adalah constan untuk setiap tingkat kombinasi variabel independen, dalam
bentuk matematis Var ( i | X i )  s 2 . Validitas dari asumsi ini ditunjukkan
dalam peregresian nilai mutlak dari residuals terhadap nilai variabel. Jika nilai
statistik F besar dan signifikan, maka setiap variabel independen memiliki arti
dalam memberikan kontribusi terhadap ketepatan model regresi untuk
menaksir besarnya nilai aktual variabel dependen, menunjukkan asumsi
homoscedasticity dipenuhi.
5. Uji Autocorrelation dari Residuals
Asumsi ini menyatakan bahwa residual-residual tidak berkorelasi melalui
persamaan. Autokorelasi dari residual selalu muncul bila analisis regresi memuat
data deret berkala, yaitu korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika otokorelasi ini dilanggar,
maka model regresi dengan teknik OLS sebagai estimator tetap linear, tidak bias
dan konsisten, tetapi tidak effisien artinya variansinya minimum, seperti jika
asumsi homoskedastisitas dilanggar (Gujarati; 1995;410). Dalam penelitian ini
tidak dilakukan uji autokorelasi karena data setiap perusahaan tidak merupakan
data runtut waktu.
6. Uji Multicollinearitas
Asumsi ini mengingatkan pada situasi dimana variabel-variabel independen
mempunyai korelasi yang sangat tinggi dengan yang lain, dan hal ini juga
menunjukkan tidak ada bukti multikolinieritas yang ekstrem jika koefisien
korelasi lebih kecil dari pada 0.8 (Sekaran, 2000, p.316).
e. Uji Hipotesis
Langkah analisis data dan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:
1. Deskripsi Data Penelitian
Menyajikan ringkasan hasil analisis statistik Inferensial atas variabel yang
digunakan dalam penelitian ini : skala likert, Realibitas, Validitas, Korelasi.
2. Pengaruh Hubungan Tranparansi , akuntabiliatas, responsibhlitas dan
independensi
Pengaruh Hubungan Tranparansi , akuntabiliatas, responsibhlitas dan
independensi skala likert. Dimana skala likert merupakan skala ordinal yang memiliki
ciri sebagai berikut:
1 = sangat tidak setuju
2= tidak setuju

3= ragu-ragu atau netral
4= setuju
5= sangat setuju

a. Untuk menguji realibilitas questionare diukur dengan menggunakan:
1. Koefisien Alpha Cronbach
Koefisien Alpha Cronbach :

k    s 12 
1  2 
s1 
 k  1 

 it = 

Keterangan :
K

= Jumlah Butir Kuesioner

 it

= Koefisien keterandalan Alpha-Cronbach

 s 12 = Jumlah Variensi skor butir yang valid

s12

= variansi total skor butir

b. Validitas Instrument
Validitas instrument menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian
mengukur yang seharusnya diukur. Validitas butir questionary skala Likert diukur
dengan korelasi skor butir dan total skor. Item (butir) pada kuesioner disebut
valid jika koefisiesn korelasinya positif dan dikatak signifikan jika lebih besar dari
nilai korelasi dalam tabel. Kesahihan butir kuesioner ditentukan berdasarkan
rumus korelasi Product Moment Pearson:
r=

nXY  (X .Y )

nx 2  (X ). 2 nY 2  (Y ) 2

Keterangan :
r
= Koefisien Korelasi butir kuisioner dengan total skor
X
= Skor Butir Kuisioner
Y
= Skor Total
n
= Banyaknya data ( responden)
Kriteria Uji : Jika r –hitung yang Positif >r-tabel, maka butir Valid.
c. Analis korelasi
Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi linnier
antara dua variabe. Dalam analisis korelasi tidak hanya mengukur kekuatan
antara variabel dependen dengan variabel independen.
Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan)
linier antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional
dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel independen
dan variabel dependen. Dalam analisis korelasi tidak hanya mengukur kekuatan
hubungan antara dua variabel saja tetapi juga menunjukkan arah hubungan
antara variabel dependen dengan variabel independen.
Korelasi Product Moment Pearson digunakan untuk menentukan
seberapa kuat hubungan (derajat hubungan) antar variabel-variabel penelitian

(Sudjana, 1984, 85). Persamaan matematis yang digunakan untuk mencari
koefisien korelasi adalah:

r

nXY  (X .Y )

nX 2  (X ) 2 . nY 2  (Y ) 2

Keterangan :
r = koefisien korelasi antara X dan Y.
X = nilai variabel independen
Y
= nilai variabel dependen
n = banyaknya data
TABEL
INTERPRETASI BESARAN KOEFISIEN KORELASI
Interval
Koefisien
0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000

Tingkat / Derajat
Hubungan
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat kuat

4. Analisis Regresi
Interprestasi moderen mengenai regresi adalah studi mengenai
ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel
independen (bebas/penjelas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau
memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen
berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui Pusat perhatian adalah
pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel
dengan satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi menitik beratkan
pada hubungan statistik yaitu pada dasarnya menggunakan variabel stokastik
(random) yang memiliki distribusi probabilitas.
Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masingmasing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi
nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Tujuan menghitung koefisien
regresi adalah pertama untuk meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual
dan nilai estimasi variabel dependen, kedua untuk mengoptimalkan korelasi
antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang
ada Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisis regresi disebut
Ordinary Least Squares (OLS).
a. Regresi Linear Sederhana

Yˆt   0  1 X   t .
b. Regresi linear berganda:

Yˆt   0  1 X 1t   2 X 2t   3t   t .

Pengujian Hipotesis
1. Langkah pengujian untuk hipotesis H1, H2, dan H3 adalah sebagai berikut:
a. Uji Signifikansi Korelasi Sederhana – Uji Statistik-t
Perumusan Hipotesis :
Ho :   0
Ha :   0
Statistik Uji / Hitung :

t0 

r n2
1 r2

Kriteria Uji :
Signifikan jika t hitung  t tabel = t 0.025;(n-2).
Keterangan : r = koefisien korelasi dan n = cacah data ;
b. Uji Signifikansi Parameter Regresi – Uji Statistik-t
Perumusan Hipotesis :
Ho :  i = 0
Ha :  i  0.
Statistik Uji :

t0 

b1
= n-k (  i /S)
se

Kriteria Uji
: Signifikan jika to > t-tabel untuk  = 0,05 ; dk = n – k
Keterangan : n = cacah data ;
k = banyaknya parameter termasuk intercept.
c. Koefisien Determinasi:

KD  r 2  100%
Menurut Ghozali (2002:45), koefisien determinasi pada intinya mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
dependen atau seberapa besar kontribusi dari variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen dalam model.
Koefisien determinasi mempunyai rentang nilai antara nol dan satu, nilai
koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas,
sedangkan nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen
Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan
dalam penelitian ini adalah:
H1 : Ada Pengaruh Tranparansi terhadap kinerja perusahaan
H2 : Ada Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja perusahaan
H3 : Ada Pengaruh Responsibilitas terhadap kinerja perusahaan
H4 : Ada Pengaruh Independensi terhadap kinerja perusahaan
H5 : Ada Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi secara
bersama-sama terhadap kinerja perusahaa
ANALISIS DATA
Sebelum dilakukan analisis atas data yang terkumpul, maka perlu dilakukan uji
validitas dan realibilitas. Validitas berkaitan dengan permasalahan instrumen yang
dimaksudkan untuk mengukur suatu obyek, instrumen tersebut diharapkan dapat

mengukur secara tepat obyek yang akan diukur. Singkatnya dapat dikatakan bahwa
validitas alat penelitian mempersoalkan apakah alat ukur dapat untuk mengukur apa
yang akan atau sesungguhnya mesti diukur. Sedangkan reliabilitas menunjuk pada
pengertian apakah sebuah instrumen yang dipergunakan untuk mengambil data di
lapangan dapat dipergunakan untuk mengukur secara konsisten atas sesuatu objek dari
waktu ke waktu, sehingga dapat dikatakan bahwasanya nilai keajegan atau konsistensi
menjadi hal penting dalam instrumen tersebut dipergunakan sebagai alat ukur. Validitas
merupakan sebagai suatu ukuran sah/valid tidaknya suatu item pertanyaan/pernyataan.
Suatu item dikatakan valid jika item pertanyaan/pernyataan kuesioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas
pada penelitian ini dapat dilihat pada hasil output pengolahan data dengan SPSS
Realease 12 for Windows pada tabel dengan judul Item-Total Statistics. Menilai
kevalidan masing-masing butir pertanyaan/pernyataan dapat dilihat dari nilai Corrected
Item-Total Correlation masing-masing butir pertanyaan / pernyataan. Uji signifikasi
dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung yang merupakan niali dari Corrected
Item-Total Correlation dengan r-tabel untuk degree of freedom (df) = n-k, dalam hal ini n
merupakan jumlah sampel dan k merupakan jumlah butir pertanyaan/pernyataan dalam
suatu variabel. Pada penelitian ini jumlah sampelnya adalah 100 dan butir pertanyaan
untuk masing-masing variabel sejumlah 8, maka besarnya degree of freedom (df) untuk
masing-masng variabel adalah 100-88 = 12. Dengan taraf signifikan 5% maka didapatkan
nilai r-tabel untuk masing-masing variabel sebesar : 0,195 dan untuk variabel. Dimana rtabel dilihat pada tabel r Product Moment (Bhuono Agung N, 2005). Keputusannya jika
nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel Product Moment maka butir
pertanyaan/pernyataan atau indikator kuesioner yang digunakan dinyatakan valid,
sebaliknya jika nilai r-hitung lebih kecil dari nilai r-tabel Product Moment maka item
kuesioner yang digunakan dinyatakan tidak valid.
Dari uji Anova nampak bahwa signifikansi (0000)<0.05 dengan demikian
kesimpulannya bahwa tranparansi memiliki pengaruh signifikasi terhadap kinerja
perusahaan . Nila R = 0.009 Menjelaskan keterkaitan prediktor transparansi
mununjukkan hubungan yang kuat dengan kinerja perusahaan. Dari uji Anova nampak
bahwa signifikansi (0000)<0.05 dengan demikian kesimpulannya bahwa tranparansi
memiliki pengaruh signifikasi terhadap kinerja perusahaan . Nila R = 0.009 Menjelaskan
keterkaitan prediktor tansparansi mununjukkan hubungan yang cukup signifikan
dengan kinerja perusahaan.
Dari uji Anova nampak bahwa signifikasni (0000)<0.05 dengan demikian
kesimpulannya bahwa akuntablitas memiliki pengaruh signifikasi terhadap kinerja
perusahaan . Responsibilitas memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap kinerja
perusahaan, Dari Uji anova nampak signifikansi (0.000)<0.58 dengan demikian
responsibilitas memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap kinerja perusahaan.
Sedangkan pada koefisein determinasi Besarnya nilai Adjusted R adalah 0,018 ini berarti
18% Kinerja Perusahaan dipengaruhi oleh independence, akuntabiliatas, tranparansi dan
Resposnsibilitas. Sedangakan sisanya 82% kinerja perusahaan dipengaruhi oleh faktorfaktor lain.
Dibandingkan dengan penenelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap
perusahaan-perusahaan yang listing di New York Stock Exchange dan menerapkan g ood
corporate governance . Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh g ood corporate
governance terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, good
corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dari uji Anova nampak bahwa signifikansi (0000)<0.05 dengan demikian
kesimpulannya bahwa tranparansi memiliki pengaruh signifikasi terhadap
kinerja perusahaan . Nila R = 0.009 Menjelaskan keterkaitan prediktor
transparansi mununjukkan hubungan yang kuat dengan kinerja perusahaan.
2. Dari uji Anova nampak bahwa signifikansi (0000)<0.05 dengan demikian
kesimpulannya bahwa tranparansi memiliki pengaruh signifikasi terhadap
kinerja perusahaan . Nila R = 0.009 Menjelaskan keterkaitan prediktor
tansparansi mununjukkan hubungan yang cukup signifikan dengan kinerja
perusahaan.
3. Responsibilitas
memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap kinerja
perusahaan, Dari Uji anova nampak signifikansi (0.000)<0.58 dengan demikian
responsibilitas
memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap kinerja
perusahaan.
4. Dari Uji anova nampak signifikansi (0.000)<0.58 dengan demikian responsibilitas
memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap kinerja perusahaan. Nilai R= 0.040
menjelaskan keterkaitan Responsibilitas terhadap kinerja perusahan
menunjukkan hubungan yang significant.
5. Berdasarkan hasil uji Determinasi didapatkan bahwa Nilai Adjusted R pada
koefisien determinasi menunjukkan bahwa Kinerja Perusahaan dipengaruhi oleh
independence, akuntabiliatas, tranparansi dan Resposnsibilitas. Sedangkan
sisanya 82% kinerja perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pengujian hipotesis yang
telah dilakukan dan disajikan dalam bab terdahulu, permasalahan penelitian di
atas dapat dijawab sebagai berikut :
1. H1 dapat diterima karena transparansi memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja perusahaan.
2. H2 dapat diterima karena akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja perusahaan.
3. H3 dapat diterima karena responsibilitas memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja perusahaan.
4. H4 dapat diterima karena responsibilitas memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja perusahaan.
5. H5 dapat diterima karena semuanya memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja perusahaan.
B. SARAN-SARAN
Kepada peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan
:
1. Menambah variabel independen
disamping variabel transparan,
independen, akuntabilitas, dan responsibilitas yang mempengaruhi variabel
dependennya yaitu kinerja perusahaan.
Mengganti variabel dependen selain kinerja perusahaa yang berkaitan dengan variabel
transparan, independen, akuntabulitas dan responsibilita
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ABSTRACT
Taxpayers’ compliance is influenced by a number of factors, such as tax audits,
and tax burdens. The purpose of this study is to determine the effects of tax audits on tax
burdens and taxpayers’ compliance. The sample used in this study consists of respondents
selected using the random sampling method. For data analysis, descriptive analysis and
path analysis are employed together with SPSS version 22 program. This research uses
likert scale questionnaires processed with statistical tests.
Statistical testing using path analysis reveals that the value of testings on the
effects of tax audits toward tax burdens is by 0,848. Testings on the effects of tax audits
and tax burdens toward taxpayers’ compliance is by 0,937.
Keywords : tax audits, tax burdens, taxpayers’ compliance, path analysis.

I. PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Masalah

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
PPh Tahunan, tidak sebanding dengan WP yang terdaftar. Dari total 12 juta wajib pajak
badan, hanya 5 juta yang sudah menghasilkan laba usaha, dan yang rutin melaporkan
surat pemberitahuan (SPT) tahunan hanya 550 ribu atau sekitar 11% (Rahmany.2014)
Terjadi kesenjangan yang signifikan antara harapan pemerintah terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.Kepatuhan wajib
pajak merupakan masalah besar bagi otoritas pajak danbukan tugas yang mudah untuk
mengkondisikan wajip pajak patuh (Palil et.al, 2011).

1.2.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pemeriksaan pajak terhadap beban
pajak?.
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pemeriksaan pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak?.
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial beban pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak?.
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan pemeriksaan pajak dan beban pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak?.
II. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1. Kajian Teori

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Toeri kepatuhan menurut Tyler (dalam Saleh dan Susilowati, 2004) terdapat dua
perspektif mengenai kepatuhan yaitu instrumental dan normatif.Perspektif instrumental
mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapantanggapan terhadap perubahann insentif, dan berhubungan dengan perilaku.
Diungkapkan dalam penelitian Mustikasari (2007) bahwa Kepatuhan wajib
pajak sangat dipengaruhi oleh sikap dan norma pelaku pajak atau tax professional,
semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong bersikap patuh.

2.1.2. Beban Pajak
Teori daya pikul menurut Stuart Cohan dalam Suwarno (2006).Beban pajak harus
dipungut berdasarkan kekuatan atau kemampuan daya pikul anggota
masyarakat.Sehingga pengenaan pajak tersebut terhadap beberapa lapisan masyarakat
atau wajib pajak lebih adil dalam menanggung beban pajak sesuai dengan kemampuan
daya pikulnya.
Beban pajak penghasilan menggambarkan jumlah pajak penghasilan terutang
yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Beban pajak sebanding
dengan ekuitas wajib pajak. Semakin tinggi ekuitasnya semakin tinggi beban

pajaknya (Hadi dan Ratnasari 2012)
2.1.3. Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemeriska pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak biasanya cenderung
tidak patuh sebelum diperiksa. Pemeriksan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak,
karena akan dilihat apakah wajib pajak telah melaporkan dengan benar atas kewajiban
pajak mereka dan untuk melakukan verifikasi ( Hauptman, et.al 2014).

2.1.4. Account Representative
Account representantive menggali potensi wajib pajak dengan menerapkan
beberapa strategi, diantaranya total benchmarking. Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE96/PJ/2009.Tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatnya menyebutkan
bahwa Total benchmarking menjadi pedoman dan sebagai pembanding SPT Tahunan
yang dilaporkan Wajib Pajak dan membantu pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.
Pemeriksaan dengan memaksimalkan fungsi pengawasan dan penggalian potensi
wajib pajak, juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rasio total
benchmarking merupakan alat untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan
pemenuhan kewajiban perpajakan ( Sarjono dan Salman, 2012)

2.2. Kerangka Pemikiran
Pemeriksaan
Pajak

1

2

Beban Pajak

Sumber : Hasil perumusan dari penelitian terdahulu

Kepatuhan
Wajib Pajak

Gambar 2.1. Model kerangka pemikiran
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2.3. Pernyataan Hipotesis
Berdasrakan rumusan masalah dan kerangka pemikiran, hipotesis penelitian
dibuat sebagai berikut :
H1 :
Terdapat pengaruh secara parsial pemeriksaan pajak terhadap beban pajak.
H2 : Terdapat pengaruh secara parsial pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak
H3 :
Terdapat pengaruh secara parsial antara beban pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak
H4 : Terdapat pengaruh secara simultan pemeriksaan pajak, dan beban pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak.

III. METODE PENELITIAN
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di wilayah kota Bekasi.Distribusi dilakukan pada 117
perusahaan karoseri, masing-masing perusahaan dikirim 2 set kuesioner, dan pernyataan
kuesioner disi oleh karyawan yang menangani perpajakan, (Mustikasari, 2007).
3.2. Populasi dan Sampel
Populasi penelitia wajib pajak badan khususnya perusahaan Manufaktur dibidang
karoseri di wilayah Kota Bekasi,populasi berupa 117 perusahaan karoseri. Besar sampel

yang disarankan adalah antara 100 hingga 200. Atau minimal sebanyak 5 hingga 10 kali
dari jumlah indikator variabel. Penelitian menggunakan 12 indikator, sehingga diperlukan
ukuran sampel minima 5 x 12 indikator atau sebesar 60 sampel. Menggunakan rumus
Slovin diperoleh ukuran sampel sebesar 91 sehingga memenuhi ukuran sampel minimum.

N = Populasi

n = Sampel α = derajat kesalahan

5%

3.3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dengan menyebar kuesioner pada responden untuk
memperoleh data primer.Masing-masing perusahaan dikirim 2 set, sehingga jumlah yang
terdistribusi sebanyak 234 set dan di harapkan akan dikembalikan sesuai jumlah sampel.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara Probability Sampling, teknik
pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi.

Pada penelitian ini menggunakan 132 kuesioner yang dikembalikan oleh
responden, sebagai subyek penelitian. Hal ini sejalan dengan syarat ukuran sampel
penelitian analisis jalur yang memadai diatas 100 sampel (Sarwono, 2012)
3.4. Definisi Operasional Variabel

1.

2.

Variabel Pemeriksaan Pajak (X1),menggunakan indikator : Meningkatkan
kepatuhan secara sukarela, merubah perilaku negatif menjadi positif,
melaksanakan pembukuan dan pencatatan secara benar
Variabel Beban Pajak (Y1), indikator dalam penelitian ini adalah :Beban
pajak sesuai kemampuan ekonomi, tarif pajak sesuai dengan pendapatan,
beban pajak dihitung sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y2) indikator penelitian ini adalah
:Penyampaian SPT tepat waktu, pembayaran pajak tepat waktu, tidak
melanggar peraturan perpajakan

3.

3.5.
Metode Analisa Data
3.5.1. Analisis karakter responden
Analisis karakter responden, meliputi analisis terhadap karakteristik masingmasing responden yang tercantum pada pernyataan kuesioner. Meliputienam profil,yaitu :
(1) umur responden, (2) pendidikan terakhir, (3) pelatihan/keahilan perpajakan, (4)
pekerjaan, (5) nomor pokok wajib pajak, (6) pelaporan SPT

3.5.2.

Analisis deskriptif penelitian

Analisis deskriptif penelitian, meliputi analisis awal terhadap tanggapan
responden.Untuk mengetahui tanggapan terhadap setiap indikator variabel yang sedang
diteliti dibuat kategori terhadap skor untuk menginterprestasikan variabel penelitian.
Prosentase skor jawaban responden di kategorikan atau diklasifikasikan (Sugiyono, 2012)

3.5.3. Rancangan pengujian instrumen penelitian
1. Uji validitas.
Uji validitas dilakukan untuk melihat ketepatan dan kecermatan instrumen
dalam melakukan fungsinya sebagai alat ukur (Sugiyono, 2012).
2. Uji Uji Reliabilitas.

3.

Menurut Sugiyono (2012), penggunaan Teknik Alpha-Cronbach akan
menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila
memiliki koefisien reliabilitas atau alpha sebesar 0,6 atau lebih.
Uji asumsi klasik.
Sebelum menguji hipotesis data, mensyaratkan dilakukan uji data sebagai
berikut.
a. Uji normalitas. Untuk menguji asumsi bahwa distribusi sampel mendekati
populasi.Teknik yang digunakan untuk melakukan pengujian normalitas
yaitu dengan metode Kolmogorov-Smirnov Test.
b. Uji Multikolinearitas. Untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi
antar variabel eksogen.Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi antar variabel eksogen.jika dilihat pada tabel collinearity
statisitcs nilai VIF > 5 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi
memiliki masalah multikolinearitas (Nawari,2010).
c. Uji Linearitas. Secara umum uji linearitas bertujuan untuk mengetahui
apakah variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau
tidak. Jika nilai signifikansi lebih besar dari α 0,05 maka terdapat
hubungan linear.

3.5.4. Rancangan pengujian hipotesis& pembahasan
Alat analisis data Menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan bantuan
SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 22. Analisis jalur digunakan untuk
menguji kekuatan hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel penelitian.
Dengan menggunakan data kuantitaif yang bersifat korelasional (Sarwono, 2012).

1. Pengujian struktur
Uji model akan mengukur besarnya pengaruh variabel eksogen yaitu variabel
pemeriksaan pajak, terhadap variabel endogen yaitu kepatuhan wajib pajak secara
langsung maupun melalui variabel beban pajak. Uji dilakukan secara parsial dan
simultan. Maka dilakukan beberapa uji sebagau berikut :

a. Uji parsial, digunakan untuk menguji pengaruh variabel secara parsial, jika
t penelitian > t tabel berarti Ha diterima dan hipotesis di terima (Ghozali,
2013).
b. Uji simultan, digunakan untuk menguji pengaruh variabel secara simultan.
jika F penelitian > dari F tabel, berarti Ha diterima dan hipotesis diterima.
(Ghozali, 2013)
c. Uji R Square, besar koefisien determinasi digunakan untuk melihat
besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. (Ghozali,
2013)
2. Pengaruh langsung
Pengaruh langsung pemeriksaan pajak terhadap beban pajak X1→ Y1 = PY1X1.
Pengaruh langsung pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak X1→
Y2 = PY2X1.
Pengaruh langsung beban pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Y1 → Y2 =
PY2Y1.
3. Pengaruh tidak langsung
Pengaruh tidak langsung pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,
melalui beban pajak maka X1→Y1→Y2 = PY1X1 xPY2Y1.

4. Pengaruh Total

Pengaruh total variabel pemeriksaan pajak terhadap varibel kepatuhan wajib pajak
melalui variabel beban wajib pajak maka X1 → Y1 → Y2 = PY1X1 + PY1Y2.
IV.HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Hasil penelitian
Dari total pernyataan 234 set kuesioner. Kuesioner yang kembali dan digunakan
untuk mengolah data penelitian sebanyak 132 kuesioner. Jumlah ini sudah memenuhi
syarat minimal. Pertanyaan disusun berdasarkan kajian teori pada variabel-variabel
penelitian. Nilai yang diberikan responden akan dinilai dengan skor (Sugiyono,2012)
Pendugaan parameter menggunakan metode kemungkinan maksimum (maximum
likelihood estimation) maka besar sampel yang disarankan adalah antara 100 hingga 200,
menurut Solimun (2002) dalam Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib
Pajak (Riyanto, 2012),
4.2. Pengujian Instrumen Penelitian
4.2.1. Pengujian validitas

1. Variabel pemeriksaan pajak
Berdasarkan pernyataan responden pada kuesioner pemeriksaan pajak r-hitung
tertinggi sebesar 0,804 dan terendah sebesar 0,224, lebih besar dari r tabel (>
0,1723) maka variabel pemeriksaan pajak valid.
2. Variabel beban pajak.
Berdasarkan pernyataan responden pada kuesioner beban pajak r-hitung
tertinggi sebesar 0,772 dan terendah sebesar 0,202, lebih besar dari r tabel (>
0,1723) maka variabel beban pajak valid.
5. Variabel kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan pernyataan responden pada kuesioner kepatuhan wajib pajak, rhitung tertinggi sebesar 0,414 dan terendah sebesar 0,265, lebih besar dari r
tabel (> 0,1723) maka variabel kepatuhan wajib pajak valid.

4.2.2.

Pengujian Reliabilitas
Nilai cronbachalpha untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,778. Variabel
beban pajak sebesar 0,793. Dan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,652. Nilai
setiap variable > 0,6 maka variabel penlitian dikatakan reliabel .
4.2.3. Pengujian asumsi klasik
1. Uji normalitas
Hasil uji kolmogorov-sirnov, Variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai K-S
sebesar 0,933 dan signifikan pada 0,349. Beban pajak mempunyai nilai K-S 0,968
dan signifikan pada 0,306, kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai 0,783 dan
signifikan pada 0,572. Variabel-variabel penelitian tersebut mempunyai nilai K-S
siginifikan diatas α = 0,05 sehingga bisa dikatakan data berdistribusi normal.
2. Uji multikolonieritas.
Uji multikolonieritas pada variabel eksogen mempunyai tingkat korelasi sebesar
0,717 atau 71,7. Nilai VIF (Variance Inflation Factor) variabel eksogen mempunyai
nilai 2,058 < 5 sehinga bisa dikatakan tidak terjadi multikolonieritas antar variabel
(Nawari, 2010).
Variabel beban pajak juga mempunyai nilai VIF (Variance Inflation Factor) sebesar
3,545 < 5. Dari data tersebut dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.
Pengujian hipotesis & pembahasan
4.3.1 Pengujian Struktur
1. Uji parsial
a. Hasil uji t hitung pada uji parsial variabel pemeriksaan pajak terhadap beban
pajak sebesar 18,083 > 1,978 t tabel. Bisa diartikan pemeriksaan pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap beban pajak.
b. Hasil uji t hitung variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
sebesar 6,356 > 1,978 t tabel. Bisa diartikan pemeriksaan pajak positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
c. Hasil uji t hitung variabel beban pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar
6,508> 1,978 t tabel. Bisa diartikan beban pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Uji simultan
Dari hasil uji nilai F hitung variabel pemeriksaan pajak dan beban pajak sebesar
271,731> 3,066 F tabel, jadi variabel pemeriksaan pajak dan beban pajak secara
simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Uji R Square
Hasil Uji nilai R Square variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,719 dapat
menjelaskan variabel beban pajak sebesar 71,9% . Dan variabel lain yang
mempengaruhi diluar model sebesar 29,1%.
Hasil uji R Square variabel pemeriksaan pajak, dan beban pajak sebesar 0,811
dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 81,1% . Variabel
lainnya diluar model sebesar 18,9%, dipengaruhi oleh bebarapa hal lain
diantaranya persepsi wajib pajak, norma wajib pajak dan kebijakan perpajakan.
.
4.3.2. Pengujian Hipotesis

1. Terdapat pengaruh secara parsial pemeriksaan pajak terhadap beban pajak.
Diperoleh koefisien beta variabel pemeriksaan pajak terhadap beban pajak
sebesar 0,848. t penelitian (t hitung) sebesar 18,083, t tabel pada tingkat siginifikansi 5%
sebesar 1,978.Uji t menunjukkan bahwa t hitung 18,083> 1,978 t tabel, karena berada
pada daerah H1a, diterima. Hasil t penelitian, arah persamaan terdapat hubungan yang
positif dan searah antara pemeriksaan pajak dan beban pajak. Penelitian ini bisa diartikan
bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap beban pajak. faktor yang mengalami
perubahan dalam pemeriksaan pajak adalah faktor pencatatan dan pembukuan yang
semakin teratur. Pencatatan dan pembukuan pendapatan dan beban wajib pajak yang
dikeluarkan lebih tertib dengan adanya pemeriksaan.
Hal ini relevan dengan pendapat anjarini et.al (2012) semakin sering dilakukan
pemeriksaan pajak, akan semakin bertambah beban pajak terutang yang dibayar, dengan
pemeriksaan yang rutin dan terus menerus wajib pajak akan semakin patuh dalam
menghitung beban pajak sesuai dengan pendapatan atau tingkat ekonomi wajib pajak.

2. Terdapat pengaruh secara parsial pemeriksaan
wajib pajak.

pajak terhadap kepatuhan

Diperoleh koefisien beta variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak sebesar 0,463. t penelitian (t hitung) sebesar 6,356, t tabel pada tingkat siginifikansi
5% sebesar 1,978 . Uji t menunjukkan t hitung 6,356> 1,978 t tabel, maka Ho ditolak dan
H2a diterima..Hasil penelitian ini bisa diartikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.Faktor yang paling berpengaruh dalam pemeriksaan
pajak adalah faktor pencatatan dan pembukuan yang semakin teratur.

Pemeriksaan dengan memaksimalkan fungsi pengawasan dan penggalian potensi
wajib pajak, juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rasio total
benchmarking merupakan alat untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan
pemenuhan kewajiban perpajakan ( Sarjono dan Salman, 2012).
Hal ini sejalan dengan penelitian Riyanto (2012) bahwa pemeriksaan pajak akan
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada saat dilakukan pemeriksaan
oleh fiskus akan lebih mempermudah pemeriksaan dan semakin sering dilakukan
pemeriksaan akan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak (Palil dan Mustapha, 2011)

3.

Terdapat pengaruh secara parsial beban pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak

Koefisien jalur variabel beban pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar
0,474.Uji t menunjukkan t hitung 0,474 >1,978 t tabel, maka Ho ditolak dan H3a
diterima.Disimpulkan bahwa variabel beban pajak berpengaruh positif dan
signifikanterhadap kepatuhan wajib pajak.Hasil penelitian ini bisa diartikan bahwa beban
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor yang paling
berpengaruh dalam penelitian variabel beban pajak adalah bahwa beban pajak sesuai
dengan kemampuan ekonomi. Beban pajak dalam hal ini adalah beban pajak terutang
perusahaan
Sejalan dengan penelitian pahala et.al (2013) bahwa beban pajak berpengaruh
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Responden beranggapan bahwa beban pajak
yang diatur oleh pemerintah sudah sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi, memang
seharusya dibebankan atau dipungut untuk pembangunan negara. Beban pajak juga sudah
diatur oleh Negara sehingga sebagian wajib pajak lebih mengikuti peraturan yang sudah
ditetapkan dalam pembayaran pajak (Librata, 2011)

4. Terdapat pengaruh secara simultan pemeriksaan pajak dan beban pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Uji F menunjukkan F hitung 271,731 > 3,066 F tabel, maka Ho ditolak dan H4a
diterima.Terdapat pengaruh secara simultan variabel pemeriksaan pajak, dan beban pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak perusahaan karoseri di kota Bekasi.
Sejalan dengan penelitian Riyanto et.al (2013) bahwa pemeriksaan pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak senada dengan yang dikatakan anjarini et.al
(2012).
4.3.3.

Pengujian Analisis Jalur
Tahapan pengujian dapat dilakukan sebagai berikut :

X1

PY2 X1 = 0,463

1 = 0,281
2 = 0,189

PY1 X1 = 0,848
Y1

PY1 Y2 =
0,474

Gambar 4.1. Diagaram jalur pemeriksaan pajak dan beban pajak

Y = PY2 X1 + PY2Y1 + PY1 X1 + ɛ

Y2

= 0,463X1 + 0,474Y1 + 0,848 X1 + ɛ
Keterangan
X1 = Pemeriksaan pajak
Y1 = Beban pajak
Y2

= Kepatuhan wajib pajak
= Endogen

1. Pengaruh langsung
Pengaruh langsung pemeriksaan pajak terhadap beban pajak X1→ Y1 =
PY1X1 sebesar 0,848. Artinya pemeriksaan pajak secara langsung mempengaruhi
beban pajak sebesar 0,848 atau 84,8%.
Pengaruh langsung pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
X1→ Y2 = PY2X1 sebesar 0,463. Artinya pemeriksaan pajak mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak secara langsung sebesasr 0,463 atau 46,3%.
Pengaruh langsung beban pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Y1 → Y2 =
PY2Y1 sebesar 0,474. Artinya beban pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara
langsung sebesar 0,474 atau 47,4 %.
2. Pengaruh tidak langsung
Pengaruh tidak langsung pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,
melalui beban pajak maka X1→Y1→Y2 = PY1X1 x PY2Y1= 0,848 x 0,474 =
0,4020. Artinya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara
tidak langsung melalui beban pajak sebesar 40,20%
3. Pengaruh Total
Pengaruh total variabel pemeriksaan pajak dan variabel beban pajak terhadap
varibel kepatuhan wajib pajak Y2 = PY2X1 + PY1Y2= 0,463 + 0,474 = 0,937.
Artinya pengaruh total pemeriksaan pajak dan beban pajak terhadap kepatuhan wjib pajak
93,7%.

V. KESIMPULAN
Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah, pengembangan hipotesis
maka kesimpulan dari penelitian ini adalah.
1. Terdapat pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap beban pajak. Pemeriksaan
pajak yang dilakukan oleh fiskus akan meningkatkan beban pajak terutang.
2. Terdapat pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan dilakukan pemeriksaan.
3. Terdapat pengaruh positif beban pajak terhadapkepatuhan wajib pajak. Beban pajak
menjelaskan peningkatan kepatuhan wajib pajak.Karena beban pajak sudah diatur
dalam peraturan perpajakan yang sudah disesuaikan dengan kemampuan ekonomis
wajib pajak.
4. Terdapat pengaruh secara simultan Pemeriksaan pajak dan beban pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin sering dilakukan pemeriksaan
pajak dan semakin banyak wajib pajak yang melaporkan kewajiban perpajakannya,
sehingga beban pajak terutang yang dibayarkan akan meningkat.
KETERBATASAN DAN IMPLIKASI HASIL PENELITIAN
6.1. Keterbatasan

1. Penelitian ini diharapkan menambah kontribusi dikalangan akademis.Peneliti merasa
perlu untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan
menggunakan populasi yang lebih luas, responden yang lebih banyak dan metode uji
analisa yang lain. Variabel eksogen lain yangmempengaruhi kepatuhan wajib pajak
diantaranya : Perencanaan pajak, pelayanan pajak, peraturan perpajakan,norma wajib
pajak dan equitas wajib pajak.
6.2. Implikasi Hasil Penelitian
1. Disarankan Account Representative smenjalankan fungsi pengawasan dan penggalian
potensi wajib pajak. Penetapan nilai rasio total benchmarking dibuat oleh Account
Representatives, untuk membantu pengawasan kepatuhan wajib pajak kelompok
usaha karoseri kota Bekasi. Account Representatives sebaiknya lebih intensif ke
lapangan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan dengan pemutakhiran
data wajib pajak akan membantu penggalian potensi wajib pajak. Melakukan Analisis
terhadap laporan spt wajib pajak diantaranya dengan melakukan analisis laporan
keuangan dan benchmarking.
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PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN
SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP
KUALITAS AUDIT SERTA DAMPAKNYA PADA KUALITAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR AKUNTAN
PUBLIK DI JAWA BARAT
Fitrawansyah
Dosen STIE PERTIWI BEKASI
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kepada perusahaan dan masyarakat
tentang pengaruh Wistleblowing system, Skepti profisional terhadap kualitas audit serta
dampaknya pada Kualitas Pelaporan Keuangan..
Objek dalam penelitian ini adalah 51 KAP yang berada di Jawa Barat dan data
yang diolah data primer berupa kuesioner atau pertanyaan yang diajukan kepada auditor
sebanyak 120 audit sebagai responden.Dari hasil pengolahan data, diperoleh kesimpulan
dari penelitian ini sebagai berikut : Hubungan antara Wistleblowing System (X1) terhadap
Kualitas Audit (Y) sebesar 0.476 Nilai koefisen korelasi (r = 0,476) menunjukkan bahwa
hubungan ini Positif, yang dapat ditunjukan dengan Persamaan Regresi X1 terhadap Y =
76.285 + 0.408X1.pengertian persamaan tersebut adalah apabila tidak ada pengaruh dari
Wistleblowing System, maka Kualitas Audit akan bernilai 76.285 satuan, sedangkan
apabila terjadi peningkatan Wistleblowing System, maka akan mempengaruhi peningkatan
Kualitas Audit sebesar 0.408 satuan. Sedangkan besaran kontribusi variabel (X) terhadap
variabel (Y) pada koefisien determinasi sebesar 0.226, berarti 22,6%. Kualitas Audit
tersebut dipengaruhi oleh Wistleblowing System, sisanya sebesar 77,4% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.Hubungan antara Skeptis Profional (X2)
terhadap Kualitas Audit (Y) sebesar 0,636 Nilai koefisen korelasi (r = 0,636)
menunjukkan bahwa hubungan ini Positif, yang ditunjukan dengan Persamaan Regresi
X1 terhadap Y = 49,844 + 0,616X2.pengertian persamaan tersebut adalah apabila tidak
ada pengaruh dari Skeptis Profional, maka Kualitas Audit akan bernilai 49,844 satuan,
sedangkan apabila terjadi peningkatan Skeptis Profional, maka akan mempengaruhi
peningkatan Kualitas Audit karyawan sebesar 0,616 satuan. Sedangkan besaran
kontribusi variabel (X) terhadap variabel (Y) pada koefisien determinasi sebesar 0,404,
berarti 40,4%. Kualitas Audit tersebut dipengaruhi oleh Skeptis Profional, sisanya sebesar
59,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.Hubungan
antara Wistleblowing System (X1), Skeptis Profional (X2) terhadap Kualitas Audit (Y)
sebesar 0,652 Nilai koefisen korelasi (r = 0,652) menunjukkan bahwa hubungan ini
Positif, yang ditunjukan dengan Persamaan Regresi X1,X2 terhadap Y = 50,756 0,248X1+0,858X2.pengertian persamaan tersebut adalah apabila tidak ada pengaruh dari
Wistleblowing System, Skeptis Profional, maka Kualitas Audit akan bernilai 50,756
satuan, sedangkan apabila terjadi peningkatan Wistleblowing System dan Skeptis
Profional, maka akan mempengaruhi peningkatan Kualitas Audit karyawan sebesar 0,248
dan 0,858 satuan. Sedangkan besaran kontribusi variabel (X) terhadap variabel (Y) pada
koefisien determinasi sebesar 0,426, berarti 42,6%. Kualitas Audit tersebut dipengaruhi
oleh Wistleblowing System dan Skeptis Profional, sisanya sebesar 57,4% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.Hubungan antara Kualitas Audit
(Y) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Z) sebesar 0,569 Nilai koefisen korelasi (r =
0,569) menunjukkan bahwa hubungan ini Positif, yang ditunjukan dengan Persamaan

Regresi X1 terhadap Z = 53,185 + 0,589. pengertian persamaan tersebut adalah apabila
tidak ada pengaruh dari Kualitas Audit maka Kualitas Pelaporan Keuangan akan bernilai
53,185 satuan, sedangkan apabila terjadi peningkatan Kualitas Audit, maka akan
mempengaruhi peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan sebesar 0,589 satuan.
Sedangkan besaran kontribusi variabel (X) terhadap variabel (Y) pada koefisien
determinasi sebesar 0,323, berarti 32,3%. Kualitas Pelaporan Keuangan tersebut
dipengaruhi oleh Kualitas Audit, sisanya sebesar 67,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.
Diharapkan setiap Kantor akuntan Publik memiliki audit yang selalu berusaha
untuk mengembangkan diri lewat pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, serta tetap
menjaga sikap independensi secara konsisten dan meningkatkan profesionalisme.
Kata Kunci Wistleblowing system, Skepti profisional, Kualitas audit dan Kualitas
Pelaporan Keuangan

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang

Whistleblowing merupakan fenomena yang kompleks karena merupakan
interaksi antara situasi, pelapor dan terlapor, serta organisasi. Kasus di Indonesia
yang memperkenalkan istilah whistleblower yaitu peran Vincentius A.Sutanto
sebagai akuntan manajemen PT.Asian Agri dalam mengekspos pelanggaran
perpajakan PT.Asian Agri. Namun, ketidakjelasan sistem hukum di Indonesia,
Vincent sebagai whistleblower dipenjara atas kasus yang berbeda. Sedangkan,
kasus penggelapan pajak yang dilaporkan bergulir lama (antara tahun 20062013). Tuanakotta (2012) memaparkan beberapa kasus terkait peran
whistleblower, tidak hanya di sektor swasta, namun juga sektor publik terkait
korupsi.
Tindakan individu untuk melakukan whistleblowing dipengaruhi oleh
faktor internal maupun faktor eksternal. Auditor internal berfungsi untuk
memberikan nilai tambah bagi organisasi, terutama dalam hal pengendalian
internal. Demikian juga jika dikaitkan dengan whistleblowing, auditor internal
diharapkan menjadi pihak pertama yang dapat mendeteksi jika terdapat red flag
bahwa telah terjadi tindakan yang tidak etis atau fraud. Kasus yang telah 5
menunjukkan peran penting dari auditor internal yaitu Cynthia Cooper dalam
membongkar kasus WorldCom. Auditor internal memiliki kewenangan formal
untuk melaporkan adanya ketidakberesan dalam organisasi. Ketika auditor
internal menemukan bukti bahwa informasi laporan keuangan telah menyesatkan
publik, auditor internal harus memutuskan apakah melaporkan peristiwa tersebut
dan kepada siapa dia harus melaporkan (Miceli et al., 1991)
Siegel dan Marconi (1989) menyatakan bahwa variabel personalitas
merupakan variabel yang berhubungan dengan perilaku auditor. Faktor
karakteristik personalitas antara lain yaitu komitmen profesional dan locus of
control. Setiap individu akan memiliki dua komponen dari locus of control yaitu
internal dan external locus of control. Namun, salah satunya akan lebih dominan
dan berpengaruh terhadap perilaku individu termasuk pengambilan keputusan.
Berbagai penelitian telah memberikan bukti empiris berkaitan dengan pengaruh

locus of control terutama terhadap kinerja individu. Karyawan yang memiliki
internal locus of control akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan
dengan karyawan yang memiliki external locus of control. Namun, jika dikaitkan
dengan intensi untuk melakukan whistleblowing masih memberikan bukti empiris
yang bervariasi. Hasil penelitian Jalil (2012) menjadikan locus of control sebagai
variabel pemoderasi antara komitmen profesional auditor terhadap intensi
melakukan whistleblowing tidak memberikan bukti empiris mengenai hubungan
variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian berbeda dipaparkan oleh Chiu (2003)
yaitu adanya variabel pemoderasi locus of control memperkuat hubungan antara
ethical judgment dan intensi untuk melakukan whistleblowing. 6 Selain itu,
komitmen profesional auditor merupakan salah satu variabel penting bagi seorang
auditor untuk melakukan apa yang terbaik bagi organisasi. Penelitian Taylor dan
Curtis (2010) memberikan bukti empiris bahwa moral intensity auditor
berhubungan dengan pelaporan tindakan tidak etis (whistleblowing) dengan dua
pengukuran pelaporan yaitu likelihood of reporting dan perseverance in reporting.
Sedangkan, komitmen profesional berpengaruh terhadap whistleblowing
likelihood dan komitmen organisasi berpengaruh whistleblowing perseverance.
Berbeda dengan hasil penelitian Jalil (2012) yaitu komitmen profesional auditor
tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing. Demikian juga Sagara (2013)
yang melakukan pengujian profesionalisme auditor internal dengan menggunakan
lima dimensi yaitu afiliasi komunitas, kewajiban sosial, dedikasi terhadap
pekerjaan, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau komunitas dan tuntutan
untuk mandiri. Hanya dimensi tuntutan untuk mandiri yang berpengaruh positif
terhadap intensi whistleblowing.Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis
mengangkat judul penelitian ini WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN
SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP KUALITAS
AUDIT SERTA DAMPAKNYA PADA KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN PERUSAHAAN PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI
JAWA BARAT.
1.2.

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan
beberapa masalah dalam usulan penelitian ini, adalah sebagai berikut :
1. Whistleblowing System berpengaruh terhadap kualitas audit
2. skeptis profesional berpengaruh terhadap kualitas audit
3. Whistleblowing dan skeptis profesional berpengaruh secara simultan
terhadap Kualitas Audit.
4. Kualitas audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Maksud penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai
kaitan Whistleblowing system dan skeptis profisional terhadap kualitas audit dan
gambaran kaitan kualitas audit terhadap pelaporan keuangan, dan apakah
Whistleblowing system dan skeptis profisional dapat meningkatkan kualitas audit
pada kantor akuntan publik dan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Whistleblowing dalam
menghasilkan kualitas audit
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh skeptis Profesional auditor
terhadap kualitas audit
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Whistleblowing dan skeptisme
profesional terhadap Kualitas Audit.
4. Untuk mengkaji dan menganalisa implikasi kualitas audit dan Pelaporan
Keuangan.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat dalam Pengembangan ilmu dan Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif
secara ilmiah dalam pengembangan ilmu akuntansi yang ada, khususnya bidang
auditing dan menggugah Auditor pada kantor akuntan publik agar dalam
melaksanakan tugas Audit selain memenuhi Standar dan kode etik profesi juga
harus senantiasa memiliki dan melatih keprofesionalannya dalam mengungkap
hasil temuan (whistleblower) dan menjaga skeptisme profesional agar dapat
melaksanakan Audit yang berkualitas.
1.4.2 Manfaat dalam Pemecahan Masalah
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memecahkan permasalahan
mengenai kualitas audit dari pelaporan keuangan yang dilakukan oleh auditor
kantor akuntan publik dari sisi keberadaan whistleblower dan auditor pada kantor
akuntan publik menjaga skeptisme profesional yang mempengaruhi kualitas
pelaporan keuangan perusahaan yang diperiksanya, hasil penelitian ini diharapkan
berguna bagi kantor akuntan publik dalam mengembangkan standar penilaian
dalam pemilihan auditor independen yang berkualitas. Penunjukan auditor yang
berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders pada
perusahaan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi
untuk melakukan penelitian dengan topik-topik yang berkaitan dengan penelitian
ini, baik yang bersifat melengkapi maupun melanjutkan.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka
Hubungan Wistleblowing system terhadap Kualitas Audit
Lewis (2005) mengatakan bahwa whistleblowing dapat dipandang
sebagai bagian dari stragtegi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas. Dari
pandangan pemberi kerja, pekerja yang pertama kali melapor kepada menajernya

atas pelanggaran yang terjadi dapat member kesempatan perusahaan untuk
memperbaiki masalah tersebut sebelum berkembang semakin rumit (Lewis,
2005).
Whistleblower pada pemerintahan perlu dilakukan karena untuk
menghasilkan kualitas audit yang handal, pihak auditor internal (inspektorat)
harus berani mengungkap semua kecurangan (Fraud) yang ada dalam tubuh
organisasi karena yang paling banyak mengetahui kecurangan tersebut adalah
pihak internal sendiri, pertanyaanya apakah pihak auditor internal berani
mengungkap karena akan berdanpak pada karier dan whistle blower biasanya
dipindahkan, diturunkan posisinya, dan tidak akan mendapat promosi ( James
1984). Ravisshankar dalam Nadler dan Sculman (2008) membuat perbedaan
antara whistleblower internal dan eksternal, dan berpendapat bahwa perusahaan
harus mendorong whistleblower internal sehingga masalah ini diselesaikan dalam
organisasi sebelum karyawan merasa perlu keluar untuk mendapatkan tindakan,
hal yang sama berlaku untuk pemerintahan yang paling awal mengetahui
terjadinya penyimpangan adalah pihak internal sendiri dalam pemerintahan yang
harus dibenahi sebelum menjadi konsumsi publik. Menurut Nadler dan Sculman
(2008) ada empat cara whistleblowing dalam akuntabilitas pemerintahan (1)
melaporkan kesalahan atau pelanggaran terhadap hukum untuk pihak yang
berwewenang, (2) menolak untuk berpartisipasi dalam kesalahan ditempat kerja,
(3) bersaksi dalam proses hukum dan (4) membocorkan bukti kesalahan kepada
media.
Perilaku whistleblowing berkembang atas beberapa alasan. Pertama,
pergerakan dalam perekonomian yang berhubungan dengan peningkatan kualitas
pendidikan, keahlian, dan kepedualian sosial dari para pekerja. Kedua, keadaan
ekonomi sekarang telah memberi informasi yang intensif dan menjadi penggerak
informasi. Ketiga, akses informasi dan kemudahan berpublikasi menuntun whistle
blowing sebagai fenomena yang tidak bisa dicegah atas pergeseran perekonomian
ini (Rothschild & Miethe, 1999).
2.1.3 Skeptisme profesional
2.1.3.1 Pengertian Skeptisme profesional
Skeptisme profesional auditor merupakan sikap (attitude) auditor
dalammelakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang
selalumempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit
(Noviyanti, 2007). Skeptisme tidak berarti bersikap sinis, terlalu banyak
mengkritik, atau melakukan penghinaan (Noviyanti, 2007).
Auditor dituntut mempunyai sikap skeptis yang tinggi dengan
setiapkemungkinan terjadinya kecurangan, walaupun kecurangan tersebut belum
tentuterjadi (Noviyanti, 2007). Skeptisme profesional auditor akan menanyakan
setiapisyarat yang menunjukkan kemungkinan dapat terjadinya kecurangan
(Louwers et al., 2005)

.Shaub dan Lawrence (1996) mengartikan skeptisisme profesional
auditor sebagai berikut “professional scepticism is a choice to fulfill the
professional auditor’s duty to prevent or reduce or harmful consequences
of another person’s behavior…”. Skeptisisme profesional digabungkan ke
dalam literatur profesional yang membutuhkan auditor untuk
mengevaluasi kemungkinan kecurangan material (Loebbeck, et al, 1984).
Selain itu juga dapat diartikan sebagai pilihan untuk memenuhi tugas audit
profesionalnya untuk mencegah dan mengurangi konsekuensi bahaya dan
prilaku orang lain (SPAP 2001 : 230.2)
Kee dan Knox’s (1970) dalam model “Professional Scepticism
Auditor” menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi
oleh beberapa faktor:
1. Faktor-faktor kecondongan etika
Faktor-faktor kecondongan etika memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap skeptisisme profesional auditor. The American Heritage
Directory menyatakan etika sebagai suatu aturan atau standar yang
menentukan tingkah laku para anggota dari suatu profesi.
Pengembangan kesadaran etis/moral memainkan peranan kunci dalam
semua area profesi akuntan (Louwers, 1997), termasuk dalam melatih
sikap skeptisisme profesional akuntan.

2.

3.

Faktor-faktor situasi
Faktor-faktor situasi berperngaruh secara positif terhadap skeptisisme
profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki
risiko tinggi (situasi irregularities) mempengaruhi auditor untuk
meningkatkan sikap skeptisisme profesionalnya.
Pengalaman
Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor
dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi
lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah
dilakukan. Butt (1988) memperlihatkan dalam penelitiannya bahwa
auditor yang berpengalaman akan membuat judgement yang relatif
lebih baik dalam tugas-tugas profesionalnya, daripada auditor yang
kurang berpengalaman. Jadi seorang auditor yang lebih
berpengalaman akan lebih tinggi tingkat skeptisisme profesionalnya
dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman.

Berkaitan dengan skeptisisme ini, penelitian yang dilakukan Kee
& Knox’s (1970) yang menggambarkan skeptisisme profesional sebagai
fungsi dari disposisi etis, pengalaman dan faktor situasional.
American Institude of Certified Public (AICPA) memberi definisi
skeptisme American Institude of Certified Public (AICPA) memberi definisi
skeptisme profesional adalah : “ Profesional skepticism in auditingimplies an
attitude that includes a questioning mind and a critical assessment ofaudit
evidence without being absessively suspicious or skeptical. The auditors
areexpected to exercise profesional skepticism in conducting the audit, and

ingathering evidence sufficient to support or rufute management’s assertion “
(AU 316 AICPA).
Sedangkan arens, (2001 ; 204) mendifinisikan skeptisme profisional
auditor adalah suatu sikap (attitude) dalam melakukan penugasan audit skeptisme
profisional perlu dimiliki oleh auditor terutama pada saat memperoleh dan
mengevaluasi bukti audit. Auditor tidak boleh mengasumsikan begitu saja bahwa
manajemen adalah tidak jujur, tetapi kemungkinann bahwa mereka telah bersikap
tidak jujur harus tetap dipertimbangkan. Auditor juga tidak boleh mengasumsikan
bahwa manajemen merupakan pihak yang tidak diragukan lagi kejujuranya.
Skeptisisme profesional yang dimaksud disini adalah sikap skeptis yang
dimiliki seorang auditor yang selalu mempertanyakan dan meragukan bukti audit.
Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa penggunaan kemahiran
profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan
skeptisisme profesional. Dapat diartikan bahwa skeptisisme profesional menjadi
salah satu faktor dalam menentukan kemahiran profesional seorang auditor.
Kemahiran profesional akan sangat mempengaruhi ketepatan pemberian opini
oleh seorang auditor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi
tingkat skeptisisime seorang auditor dalam melakukan audit, maka diduga akan
berpengaruh pada ketepatan pemberian opini auditor tersebut.
2.1.3.2 Hubungan Skeptisme profesional terhadap Kualitas Audit
Hubungan antara skeptisisme profesional auditor dengan ketepatan
pemberian opini auditor ini, diperkuat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
skeptisisme profesional tersebut. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya
bahwa skeptisisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor etika,
faktor situasi audit, pengalaman dan keahlian audit. Sebagaimana penelitian
Yurniwati (2004) menyatakan bahwa faktor etika, faktor situasi audit, pengalaman
dan keahlian audit memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap
skeptisisme profesional auditor. Faktor-faktor tersebut yang memperkuat
skeptisisme profesional auditor, yang juga akan berpengaruh terhadap ketepatan
pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor, memiliki
hubungan secara tidak langsung dengan ketepatan pemberian opini oleh akuntan
publik.
2.1.4 Kualitas Audit
2.1.4.1 Pengertian Kualitas Audit
De Angelo (1981) mendefinisikan audit quality sebagai probabilitas
(kemungkinan) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang
adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Atau dengan kata lain
DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemampuan auditor untuk
menemukan pelanggaran pada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Menurut DeAngelo seberapa

tinggi kompetensi dan independensi seorang auditor dapat mempengaruhi kualitas
audit. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif
yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan pada
auditor skala kecil. Auditor skala besar juga lebih cenderung untuk
mengungkapkan masalah - masalah yang ada karena mereka lebih kuat
menghadapi risiko proses pengadilan.
Kemampuan auditor independen menemukan kesalahan berkaitan dengan
kopetensi dan kemauan melaporkan kesalahan berkaitan dengan independensi
auditor. ( shafie, at al 2009), Deis dan Giroux (1992) menjelaskan adapun
kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan
perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk
melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya.
Government Accountability Office (GAO,1986) mendefinisikan kualitas
audit sebagai :” compliance with professional standards and contractual terms for
the audit under consideration”. Kualitas audit didefinisikan sebagai ketaatan
terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit.
Charles A. Mills (1989:1) dalam bukunya “A Management Evaluation Tool”
mendeskripsikan pengertian kualitas pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:
“The Quality Audit is a management tool used to evaluate, confirm, or verify
activities related to quality”
Menurut International Standard ISO 8402-1986 (1989:1) Titled Quality
Vocabulary yang disadur oleh Charles A. Mills memberikan pemahaman
mengenai pengertian kualitas pemeriksaan, yaitu sebagai berikut : “Audit quality
is systematic and independent examination to determine whether quality activities
and related results company with planned arrangements and whether these
arrangements are implemented effectively and are suitable to achieve objectives.”
Sedangkan atribut kualitas audit yang dikembangkan oleh Carcello et al.,
(1992) meliputi: 1) Pengalaman tim audit dan KAP dalam melakukan
pemeriksaan laporan keuangan klien; 2) Keahlian/pemahaman terhadap industri
klien; 3) Responsif atas kebutuhan klien; 4) Kompetensi anggota-anggota tim
audit terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan norma-norma pemeriksaan; 5) Sikap
independensi dalam segala hal dari individu-individu tim audit dan KAP; 6)
Anggota 6) tim audit sebagai suatu kelompok yang bersifat hati-hati; 7) KAP
memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas; 8) Keterlibatan pimpinan KAP
dalam pelaksanaan audit; 9) Pelaksanaan audit lapangan; 10) Keterlibatan komite
audit sebelum, pada saat, dan sesudah audit; 11) Standar-standar etika yang tinggi
dari anggota anggota tim audit; 12) Menjaga sikap skeptis dari anggota-anggota
tim audit.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah suatu
alat manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi, mengkonfirmasikan atau
memverifikasi aktivitas yang dihubungkan dengan mutu dan merupakan

pengujian mandiri dan sistematis untuk menentukan apakah aktivitas mutu
berhubungan dengan hasil-hasil perusahaan sesuai dengan peraturan-peraturan
yang direncanakan dan apakah peraturan-peraturan telah diterapkan secara efektif
dan pantas untuk mencapai sasaran yang dihasilkan.
2.1.4.2 Hubungan Kualitas Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan
Laporan merupakan hal yang esensial dalam penugasanaudit dan
assurance karena laporan berfungsi mengkomunikasikan temuan-temuan auditor
dan kesimpulan yang diprolehnya (Arens, et al, 2004) para pengguna laporan
menyadarkan diri pada laporan auditor untuk memperoleh keandalan dari laporan
keuangan perusahaan. Standar pelaporanmengharuskan laporan audit berisi suatu
petunjuk yang jelas tentang sifat pekerjaan auditor serta tingkat tanggungjawab
yang diembankan atas laporan keuangan. Auditor mempunyai tanggungjawab
untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan satuan
usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang
pantas. Kualitas auditor sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi
maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar
pengambil keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal
keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan
dan profesi akuntan publik.

2.1.5 Kualitas Pelaporan Keuangan
Pengertian kualitas pelaporan keuangan hingga saat ini masih beragam,
namun pada prinsipnya pengertian kualitas pelaporan keuangan dapat dipandang
dalam dua sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan bahwa kualitas
pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang
tergambarkan dalam laba perusahaan. Pandangan ini menyatakan laba yang
berkualitas tinggi terrefleksi pada laba yang dapat berkesinambungan
(sustainable) untuk suatu perioda yang lama. Pandangan kedua menyatakan
kualitas pelaporan keuangan berkaitan dengan kinerja pasar modal yang
diwujudkan dalam bentuk imbalan, sehingga hubungan yang semakin kuat antara
laba perusahaan dengan imbalan menunjukkan informasi pelaporan keuangan
yang tinggi (Ayres, 1994). Pandangan yang sama dilakukan oleh Schipper (2004)
dengan menyebutnya sebagai atribut-atribut berbasis akuntansi untuk pandangan
pertama, dan atribut-atribut berbasis pasar untuk pandangan kedua.
Pandangan pertama menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan
berkaitan erat dengan kinerja perusahaan yang diwujudkan dalam laba perusahaan
yang diperoleh pada tahun berjalan. Pelaporan keuangan dikatakan tinggi
(berkualitas) jika laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba
perusahaan dimasa yang akan datang (Lev dan Thiagarajan, 1993; Richardson et
al. 2001; Penman dan Zhang, 2002; Beneish dan Vargus, 2002; Richardson, 2003)
atau berasosiasi secara kuat dengan arus kas operasi di masa yang akan datang
(Dechow dan Dichev, 2002 dan Cohen, 2003). Implikasi dari pandangan tersebut,
menunjukkan bahwa fokus pengukuran kualitas pelaporan keuangan perusahaan
tersebut berkaitan dengan sifat-sifat pelaporan keuangan. Pandangan kedua
menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan berkaitan dengan kinerja saham

perusahaan di pasar modal. Hubungan yang semakin kuat antara laba dengan
imbalan pasar menunjukkan informasi pelaporan keuangan tersebut semakin
tinggi (Lev dan Thiagarajan, 1993; Chan et al. 2004).
Dari pemahaman diatas kualitas pelaporan keuangan merupakan konstruk
yang dapat dianalisis dalam dua pandangan yaitu kualitas pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan kas dan laba itu sendiri, dan atau kualitas pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan imbalan saham
Kerangka Pemikiran
Kerangka penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah berdasarkan
sudut pandang teoritis, karena itu ketika menyusun kerangka pemikiran kita lebih
mudah melihat Rumusan masalah yang sudah kita sususn sebelumnya.( J.
Supranto et al 2013) sedangkan menurut sekaran dan Bougie (2010 ; 80 )
kerangka pemikiran atau teori merupakan model teori yang dibangun peneliti
sebagai pengembangan dari teori atau ilmu yang ada untuk menjawab fenomena.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
H1
Whistleblowing
system
(X1)
H2
Skeptime
Profisional
(X2)
H3

H4

Keterangan :
Z

= Kualitas Pelaporan Keuangan

Y

= Kualitas audit

X1

= whistleblowing System

X2

= Skeptime Profesional

Kualitas audit
(Y)

Kualitas
Pelaporan
Keuangan
(Z)

Pada kerangka pemikiran yang digambarkan diatas nampak bahwa setiap
variable memiliki keterikatan terhadap kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan kualitas audit, baik whistleblowing System maupun Skeptime
Profesional serta keterkaitan kualitas audit terhadap Aset perusahaan. Kerangka
pemikiran juga menunjukkan bahwa analisis penelitian ini, lebih dititik beratkan
pada upaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja auditor dan kualitas audit
pada kantor akuntan publik.
2.3 Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian penelitian yang digambarkan
diatas, maka hipotesa dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
H1
H2
H3
H4

: whistleblowing system berpengaruh terhadap peningkatan kualitas audit
: Skeptime Profesional berpengaruh terhadap peningkatan kualitas audit
: whistleblowing system, Skeptime Profesional berpengaruh secara simultan
dalam
meningkatkan kualitas audit
: Kualitas audit Berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

BAB III
METODELOGI PENELITIAN
3.1

Objek penelitian
Objek dari penelitian ini adalah whistleblowing, skeptis profesional
auditor, kualitas audit dan aset perusahaan. Penelitian ini bermaksud menguji
pengaruh whistleblowing, skeptis profesional auditor terhadap kualitas audit serta
implikasinya pada aset perusahaan. Menurut Arikunto (2002:15), objek penelitian
adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Begitu juga
halnya dengan yang dikatakan I Made Wartha (2006:220) Objek penelitian adalah
variabel yang akan menjadi pengamatan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan
pada kantor akuntan publik yang ada di jawa barat. Unit analisis penelitian adalah
kantor akuntan publik karena satuan data yang dikumpulkan dan di analisis adalah
pada tingkat kantor akuntan publik yang ada di jawa barat.
3.2

Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan juga mengunakan pengujian
hipotesis, dalam melakukan penelitian deskriptif peneliti tidak hanya memberikan
gambaran tentang fenomena yang terjadi hipotesis-hipotesise tapi juga
menerangkan hubungan dari variabel yang di teliti, serta buat prekdiksi, makna
dan implikasi dari masalah yang ingin di pecahkan. Natsir (2005 : 55). Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan survey dengan
pengambilan sensus dan bersifat non eksperimental. Sedangkan jenis penelitian
yang dilakukan adalah penelitian penjelasan (explanatory research), karena untuk
menjelaskan hubungan kausal dan korelasional antar variabel melalui pengujian
hipotesis.

3.3
Operasional Variabel
Operasionalisasi variabel mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Pengidentifikasian variabel eksogen dan variabel endogen.
2. Penjabaran variabel independen dan variabel dependen kedalam masingmasing sub variabelnya.
3. Penjabaran masing-masing sub variabel kedalam indikator-indikatornya.
Setelah dijabarkan menjadi indikator-indikatornya, maka kemudian indikatorindikator tersebut digunakan sebagai pedoman untuk membuat pertanyaanpertanyaan dalam kuesioner. Setiap indikator dari variabel penelitian ini
dijabarkan ke dalam sebuah pertanyaan tertutup dan menuangkannya dalam
daftar pertanyaan. Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data
kualitatif dari kuesioner menjadi suatu data kuantitatif adalah Summated
Rating Method : The Likert Scale, yang merupakan suatu pengukuran skala
ordinal. Teknik pengukuran ini digunakan karena teknik ini tidak menuntut
penggunaan kategori, dan subjek diukur tidak terbatas pada dua alternatif
jawaban saja. Skor untuk penilaian kedua variabel dihitung dengan kriteria 5
point scale : agreement/disagreement

Berikut ini akan dijelaskan batasan variabel penelitian dan indikatornya
beserta skala pengukuran yang digunakan, seperti dalam Tabel 3.1 berikut :
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel

Konsep Variabel

whistleblo
wing

Auditor
melaporkan,meyaksikan,m
engetahui adanya
kejahatan/praktek yang
meyimpang dan
mengancam kepentingan
public memutuskan
mengungkap
penyimpangan tersebut
(wikipedia, Columbia
electronic encyclopedia :
2005)

(X1)

Dimensi

Indikator

Skala

-

Idealisme

Ordinal

-

Menemukan
Kecurangan
(Fraud)

-

Kecakapan

-

Kejujuran

-

Keterbukaan

-

Akuntabilitas

-

Semangat kerja

-

Peran untuk
kepentingan
masyarakat.

-

Netralitas

-

Partisipasi
semua pihak
dalam
organisasi

-

Dukungan
terhadap
lembaga audit.

-

Dukungan dari
atasan

Skeptisism Sikap keraguan terhadap
e
informasi/pernyataan klien
profesional dan evaluasi kritis
terhadap bukti audit.
(X2)
(Shaub & Lawrence,
1996)

-

Keraguan
auditor terhadap
bukti audit

-

Audit tambahan

-

Konfirmasi
langsung

Kualitas
Audit

-

Memiliki respon
yang baik atas
kebutuhan klien

-

Tim kerja audit
memiliki
kompetensi
tehnis

-

Komitmen
terhadap
kualitas

-

Keterlibatan
pimpinan
pelaksana

-

Pedoman
pekerjaan
lapangan

-

Keterlibatan
dengan tim

(Y)

Kualitas hasil kerja adalah
jumlah respon yang benar
yang diberikan seseorang
dalam menyelesaikan
sebuah pekerjaan yang
dibandingkan dengan
standar hasil kerja atau
kriteria yang telah
ditetapkan sebelumnya

Ordinal

Ordinal

audit

Kualitas
Pelaporan
Keuangan
(Z)

1. Presentation
disclosure

and

2. Contingencies
3. Kebijakan
perubahan
akuntansi

dan

-

Kode etik
profesi dan
pengetahuan
auditing

-

Sikap skeptis
tim audit

-

Tingkat
Disclosure

-

Ketidakpastian

-

Kebijakan
Akuntansi

-

Perubahan
Akuntansi

-

Peristiwa
Setelah tanggal
Neraca

-

Keterikatan
dengan suatu
perjanjian

-

Perubahan
rencana
managemen

-

Perkembangan
penerapan
PSAK
dan
peraturan baru

4. Subsequent Event
5. Rencana
Manajemen

3.4

Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002). Jadi
populasi bukan hanya orang tapi juga objek dan benda-benda alam yang lain.
Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang
dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek.

Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah auditor yang berada di
Jawa Barat dan Sulawesi didalam Kantor Akuntan Publik yang berdasarkan
catatan direktori kantor akuntan publik (www.iapi.or.id) di Jawa Barat.
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut. Dari jumlah populasi diatas diambil jumlah sampel yang
diteliti peneliti sebanyak 50 auditor dengan tehnik secara acak sederhana (simple
Random Sampling) untuk memperoleh data yang representatif.
Pada tehnik ini penarikan anggota sampel dilakukan tanpa pilih kasih,
dan setiap anggota populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih
menjadi anggota sampel yang dapat mewakili populasi penelitian.
3.5

Jenis, Sumber dan teknik Pengumpulan Data
Jenisnya data yang diambil bersifat data Kuantitatif karena data yang
diperoleh dalam bentuk kumpulan angka-angka dari hasil observasi dan
pengukuran. atau, yang dapat diukur dalam skala numerik, Metode survei
digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan
buatan), tetapi penelitian melakukan perlakuan dalam pengumpulan data,
misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan
sebagainya (Sugiyono, 2011:6).
Sedangkan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
data primer yaitu data yang di ambil langsung dari sumbernya (objek penelitian).
Dalam penelitian ini berupa data yang di ambil dari kuesioner yang diisi oleh
responden secara langsung.
Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuesioner (daftar pertanyaan) yang dikirimkan kepada responden. Metode ini
digunakan untuk memperoleh data primer. Kuesioner yang telah diisi dikirimkan
kembali melalui kantor pos ke alamat peneliti atau dikirimkan melalui email.
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui :
1) Penelitian Lapangan (Field Research).
Melalui penelitian lapangan ini, diharapkan dapat diperoleh data primer, yaitu
data yang langsung didapat pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Teknik
pengumpulan data untuk penelitian lapangan ini dilakukan dengan menyusun
kuesioner yang merupakan daftar pertanyaan dan pernyataan terstruktur yang
ditujukan kepada para responden.
2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Untuk melengkapi data primer, diperlukan pula data sekunder yang diperoleh
melalui penelitian kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan
mempelajari jurnal-jurnal, buku teks, majalah-majalah yang menunjang
pembahasan dan analisis penelitian lapangan.
3.6
Metode Pengujian Data
Data penelitian ini diperoleh dengan cara menyerahkan daftar pertanyaan
kepada responden melalui kuesioner, jawaban dari para responden atas pertanyaan
tersebut merupakan ukuran yang akan diuji. Data yang diperoleh dari para
responden perlu di uji validitas dan reliabilitasnya untuk menghindari hal-hal yang
bias dan meragukan keabsahan penelitian ini, maka diperlukan pengujian-

pengujian terhadap alat ukur tersebut. Uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan
adalah sebagai berikut
1.

Uji Validitas (Test of Validity)
Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa faktor. Alat uji
yang lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel
dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah Kaiser Meyer OlkinMeasure of Sampling Adequacy (KMO-MSA). Nilai KMO-MSA bervariasi
dari nol (0) sampai dengan satu (1). Nilai yang dikehendaki harus > 0,50
untuk dapat dilakukan analisis faktor (Hair et al., 2006).

2.

Uji Reliabilitas (Test of Reliability)
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden
terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Peneliti
menggunakan metoda internal consistency dengan menggunakan cronbach’s
alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai
cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60 (Nunnaly, 1967).
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Responden
Proses Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengirimkan
kuesioner melalui Kantor Pos ke 51 Kantor Akuntan Publik yang berada di
wilayah Jawa Barat sebanyak 120 responden.
Responden penelitian ini
adalah para auditor pada beberapa Kantor Akuntan Publik di Jawa Barat
Kuesioner yang kembali adalah 50 kuesioner dan 1 kembali karena Kantor
Akuntan Publiknya pindah alamat. Dan data yang diolah, dianalisa dengan
menggunakan metode statisik SPSS 17. Untuk mengetahui normal dan layaknya
suatu kuesioner yang didalamnya berisi pertanyaan yang ditujukan kepada
responden guna untuk mendapatkan data yang dapat diuji untuk mengetahui
pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit, pengaruh pengetahuan auditor
terhadap kualitas audit, dan pengaruh secara bersama-sama antara akuntabilitas
dan pengetahuan terhadap kulitas kerja auditor. Sebelum kuesioner disebarkan
kepada responden penulis melakukan pengujian terlebih dahulu agar kuesioner
yang disajikan tidak mempunyai arti ganda, layak untuk dipertanyakan dan
pertanyaan tersebut dapat membantu penulis dalam melakukan penelitiannya.
Dalam uji bias kuesioner ini, penulis menyajikan 30 pertanyaan dalam
satu kuesioner yang diberikan kepada responden, yaitu kuesioner Wistleblowing
System (30 pertanyaan), Skeptis Profisional (30 pertanyaan), dan kualitas audit
(30 pertanyaan ) dan Kualitas Pelaporan Keuangan (30 pertanyaan ).

4.2. Teknik Analisa Data
4.2.1. Uji Validitas
Analisis ini dilakukan dengan menggunakan uji Bivariate Pearson
(Korelasi Produk Momen Pearson) dengan cara mengkorelasikan masing-masing
variabel dengan skor total variabel. Skor total variabel adalah penjumlahan dari
keseluruhan variabel. Variabel-variabel yang berkorelasi signifikan dengan skor
total variabel menunjukkan variabel tersebut mampu memberikan dukungan
dalam mengungkap apa yang ingin diungkap.
Hasil uji validitas baik variable X1 (Wistleblowing System) , X2 (Skeptis
Profisional) , Y (Kualitas audit) dan Z (Kualitas Pelaporan Keuangan) adalah
semua variable valid, karena r hitung > r table (r table = 0.279).
4.2.2. Uji Reliabilitas (Test of Reliability)
Pada program SPSS, metode ini dilakukan dengan metode Cronbach
alpha, dimana suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha
lebih besar dari 0.70. Hasil uji reliabilitas variable X1 (Wistleblowing System)
=0.848, X2 (Skeptis Profisional) =0.817, Y (Kualitas audit) =0.796 dan variable
Z (Kualitas Pelaporan Keuangan) =0.796. Dari hasil uji reliabilitas semua nilai
cronbach’s alpha >0.700, berarti data semua variable reliable.
4.2.3. Uji Normalitas
Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data
berdistribusi normal atau tidak. Dalam riset ini akan digunakan uji One
Sample
Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0.05. Data
dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar

Gambar 4.1
Uji Normalitas

Grafik P Plot (bulatan) mengikuti garis diagonal, berarti data berdistribusi
normal.
Tabel 4.1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Predicted Value
N
Normal Parametersa,,b

50
128.8600000
4.19031947
.106
.106
-.076
.749
.629

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Dengan menggunakan one sample Kolmogorov-smirnov test, hasil
output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed)
sebesar 0,629. Karena signifikansi lebih dari 0,05 (0,629 > 0,05), maka distribusi
residual tersebut telah terdistribusi normal.
4.3. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
4.3.1. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear
ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Cara yang digunakan untuk
menguji autokorelasi dalam penelitian menggunakan uji Durbin-Watson
(DW Test).
Tabel 4.2
Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model
1

R
.652a

R Square
.426

Adjusted R
Square
.401

Std. Error of the
Estimate
4.971

Durbin-Watson
1.737

a. Predictors: (Constant), X2:S. PROFESSIONAL, X1:W. SYSTEM
b. Dependent Variable: Y:KUALITAS AUDIT

Nilai Durbin-Watson sebesar 1.737.
Batas atas (dU) pada table Durbin Watson dengan responden (N=50) dan
variable bebas 2 adalah sebesar 1.628, sedangkan batas bawahnya (dL) adalah
sebesar 1.462.
Deteksi Autokorelasi Positif:
Jika d < dL maka terdapat autokorelasi positif,
Jika d > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif,
Jika dL < d < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat
disimpulkan.
Deteksi Autokorelasi Negatif:
Jika (4 - d) < dL maka terdapat autokorelasi negatif,
Jika (4 - d) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif,

Jika dL < (4 - d) < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat
disimpulkan.
Deteksi Autokorelasi Positif :
Nilai durbin Watson sebesar 1,737 > 1,628 (du), maka tidak terdapat
autokorelasi positif.
Deteksi Autokorelasi negatif :
4 – 1,737 = 2,263 > 1,628 (dU), maka tidak terdapat autokorelasi negatif.
Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun
autokorelasi negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa sama sekali tidak terdapat
autokorelasi.
4.3.2. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya
penyimpangan asumsi klasik Heteroskedastisitas, yaitu adanya
ketidaksamaan
varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.
Prasyarat
yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak
adanya
gejala
Heteroskedastisitas. Dalam riset ini dilakukan uji Heteroskedastisitas dengan
Scatterplots.
Gambar 4.2
Uji heteroskedastisitas.

Pada gambar diatas titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.
4.3.3. Uji Multikolinearitas
Tabel 4.3
Uji multikolinieritas
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)
X1:W. SYSTEM

Std. Error

50.756

13.775

-.248

.188

Standardized
Coefficients
Beta

-.289

Collinearity
Statistics
t

Sig.

3.685

.001

-1.317

.194

Tolerance

.254

VIF

3.938

X2:S.
PROFESSIONAL

.858

.213

.885

4.036

.000

.254

3.938

a. Dependent Variable: Y:KUALITAS AUDIT

Dari table diatas nilai VIF sebesar 3.928 > 5, berarti tidak terjadi
multikolinieritas. (Santoso 2001).
4.4 Pengujian Hipotesa
4.4.1 Hasil regresi sederhana X1 terhadap Y.
Tabel 4.4
Regresi sederhana X1 terhadap Y
Coefficientsa
Standardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
76.285

14.051

.408

.109

X1:W. SYSTEM

Beta

t

.476

Sig.
5.429

.000

3.748

.000

a. Dependent Variable: Y:KUALITAS AUDIT

Tabel 4.5
regresi sederhana X1 terhadap Y
Model Summary
Model

R
.476a

1

Adjusted R
Square

R Square
.226

Std. Error of the
Estimate

.210

5.709

a. Predictors: (Constant), X1:W. SYSTEM

Persamaan Regresi
X1 terhadap Y = 76.285 + 0.408X1.
Hubungan (korelasi/R) X1 terhadap Y sebesar 0.476
Pengaruh (Koefisien Determinasi/R Square) X1 terhadap Y sebesar 0.226
atau 22,6%.
4.4.2 Hasil Regresi sederhana X2 terhadap Y.
Tabel 4.5
Regresi sederhana X2 terhadap Y
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error
49.844

13.862

.616

.108

X2:S. PROFESSIONAL
a. Dependent Variable: Y:KUALITAS AUDIT

Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

Beta

t

.636

Sig.
3.596

.001

5.708

.000

.636a

1

.404

.392

5.009

a. Predictors: (Constant), X2:S. PROFESSIONAL

Persamaan Regresi X2 terhadap Y = 49,844 + 0,616X2.
Hubungan (korelasi/R) X2 terhadap Y sebesar 0,636
Pengaruh (Koefisien Determinasi/R Square) X2 terhadap Y sebesar 0,404
atau 40,4%.
4..4.3 Hasil regresi Berganda X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y.
Tabel 4.6
regresi Berganda X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y.
Coefficientsa
Standardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

Beta

50.756

13.775

-.248

.188

.858

.213

X1:W. SYSTEM
X2:S. PROFESSIONAL

t

Sig.
3.685

.001

-.289

-1.317

.194

.885

4.036

.000

a. Dependent Variable: Y:KUALITAS AUDIT
Model Summary
Model

R

1

Adjusted R
Square

R Square

.652a

.426

Std. Error of the
Estimate

.401

4.971

a. Predictors: (Constant), X2:S. PROFESSIONAL, X1:W. SYSTEM

Persamaan Regresi X1 X2 terhadap Y = 50,756 - 0,248X1+0,858X2.
Hubungan (korelasi/R) X1, X2 terhadap Y sebesar 0,652
Pengaruh (Koefisien Determinasi/R Square) X1, X2 terhadap Y sebesar 0,426
atau 42,6%.

4.4.3

Hasil Regresi Y terhadap Z.
Tabel 4.6
Regresi Y terhadap Z.
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Model
1

B
(Constant)
Y:KUALITAS AUDIT

Std. Error
53.185

15.852

.589

.123

a. Dependent Variable: Z:KUALITAS PELAPORAN

Standardized
Coefficients
Beta

t

.569

Sig.
3.355

.002

4.791

.000

Model Summary
Model
1

R
.569a

R Square

Adjusted R
Square

.323

.309

Std. Error of the
Estimate
5.525

a. Predictors: (Constant), Y:KUALITAS AUDIT

Persamaan Regresi Y terhadap Z = 53,185 + 0,589.
Hubungan (korelasi/R) Y terhadap Z sebesar 0,569
Pengaruh (Koefisien Determinasi/R Square) Y terhadap Z sebesar 0,323 atau
32,3%
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Dari beberapa hasil peneliti sebelumnta seperti Penelitian Taylor dan
Curtis (2010) memberikan bukti empiris bahwa moral intensity auditor
berhubungan dengan pelaporan tindakan tidak etis (whistleblowing), dari 45 kasus
kecurangan yang diteliti 24 (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak
menerapkan tingkat skeptis professional yang mamadai (Beasley, Carcello and
Hermanson 2001) Berdasarkan analisa dan pembahasan olah penulis tentang
pengaruh Wistleblowing System Skeptis Profional terhadap Kualitas Audit serta
dampaknya pada, Kualitas Pelaporan Keuangan maka diambil kesimpulan :
1. Hubungan antara Wistleblowing System (X1) terhadap Kualitas Audit (Y)
sebesar 0.476 Nilai koefisen korelasi (r = 0,476) menunjukkan bahwa
hubungan ini Positif, yang dapat ditunjukan dengan Persamaan Regresi X1
terhadap Y = 76.285 + 0.408X1.pengertian persamaan tersebut adalah
apabila tidak ada pengaruh dari Wistleblowing System, maka Kualitas
Audit akan bernilai 76.285 satuan, sedangkan apabila terjadi peningkatan
Wistleblowing System, maka akan mempengaruhi peningkatan Kualitas
Audit sebesar 0.408 satuan. Sedangkan besaran kontribusi variabel (X)
terhadap variabel (Y) pada koefisien determinasi sebesar 0.226, berarti
22,6%. Kualitas Audit tersebut dipengaruhi oleh Wistleblowing System,
sisanya sebesar 77,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
2. Hubungan antara Skeptis Profional (X2) terhadap Kualitas Audit (Y)
sebesar 0,636 Nilai koefisen korelasi (r = 0,636) menunjukkan bahwa
hubungan ini Positif, yang ditunjukan dengan Persamaan Regresi X1
terhadap Y = 49,844 + 0,616X2.pengertian persamaan tersebut adalah
apabila tidak ada pengaruh dari Skeptis Profional, maka Kualitas Audit
akan bernilai 49,844 satuan, sedangkan apabila terjadi peningkatan Skeptis
Profional, maka akan mempengaruhi peningkatan Kualitas Audit
karyawan sebesar 0,616 satuan. Sedangkan besaran kontribusi variabel (X)
terhadap variabel (Y) pada koefisien determinasi sebesar 0,404, berarti
40,4%. Kualitas Audit tersebut dipengaruhi oleh Skeptis Profional, sisanya
sebesar 59,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.

3. Hubungan antara Wistleblowing System (X1), Skeptis Profional (X2)
terhadap Kualitas Audit (Y) sebesar 0,652 Nilai koefisen korelasi (r =
0,652) menunjukkan bahwa hubungan ini Positif, yang ditunjukan dengan
Persamaan
Regresi
X1,X2
terhadap
Y
=
50,756
0,248X1+0,858X2.pengertian persamaan tersebut adalah apabila tidak ada
pengaruh dari Wistleblowing System, Skeptis Profional, maka Kualitas
Audit akan bernilai 50,756 satuan, sedangkan apabila terjadi peningkatan
Wistleblowing System dan Skeptis Profional, maka akan mempengaruhi
peningkatan Kualitas Audit karyawan sebesar 0,248 dan 0,858 satuan.
Sedangkan besaran kontribusi variabel (X) terhadap variabel (Y) pada
koefisien determinasi sebesar 0,426, berarti 42,6%. Kualitas Audit tersebut
dipengaruhi oleh Wistleblowing System dan Skeptis Profional, sisanya
sebesar 57,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
4. Hubungan antara Kualitas Audit (Y) terhadap Kualitas Pelaporan
Keuangan (Z) sebesar 0,569 Nilai koefisen korelasi (r = 0,569)
menunjukkan bahwa hubungan ini Positif, yang ditunjukan dengan
Persamaan Regresi X1 terhadap Z = 53,185 + 0,589. pengertian persamaan
tersebut adalah apabila tidak ada pengaruh dari Kualitas Audit maka
Kualitas Pelaporan Keuangan akan bernilai 53,185 satuan, sedangkan
apabila terjadi peningkatan Kualitas Audit, maka akan mempengaruhi
peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan sebesar 0,589 satuan.
Sedangkan besaran kontribusi variabel (X) terhadap variabel (Y) pada
koefisien determinasi sebesar 0,323, berarti 32,3%. Kualitas Pelaporan
Keuangan tersebut dipengaruhi oleh Kualitas Audit, sisanya sebesar 67,7%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Hasil penelitian ini terbatas pada profesi Auditor pada Kantor Akuntan
Publik di wilayah Jawa Barat. Selain itu faktor-faktor yang diteliti hanya
terbatas pada Wistleblowing System (X1), Skeptis Profional (X2,) kualitas
audit (Y) dan Kualitas Pelaporan Keuangan. Dan keterbatasan penulis dalam
melakukan penelitian ini dengan waktu yang relatif singkat, maka penulis
hanya dapat meneliti empat variabel. Keempat variabel tersebut diteliti
melalui pengumpulan data secara kuantitatif, melalui kuesioner kemudian
diolah dan dianalisa melalui teknik SPSS 17.
5.3 Saran
1. Agar Setiap Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan audit selalu
mengedepankan sikap etika yang baik, disiplin yang tinggi, melaksanakan
audit sesuai prosedur dan standar akuntan publik yang sudah ditetapkan
sehingga hasil auditnya bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang
berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung
2. Diharapkan setiap Kantor akuntan Publik memiliki audit yang selalu
berusaha untuk mengembangkan diri lewat pengetahuan, ketrampilan,
pengalaman, serta tetap menjaga sikap independensi secara konsisten dan
meningkatkan profesionalisme.
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ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG
DITINJAU DARI RENTABILITAS, LIKUIDITAS ,SOLVABILITAS
DAN AKTIVITAS PADA PT.TIARA SEMESTA

DARKA, SE,.M.M
Dosen tetap STIE Pertiwi
ABSTRAKSI
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.
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rentabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas dan
Aktivitasnya.
1.1 PENDAHULUAN
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.

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 danadana 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.
Dalam hal ini perusahaan yang dimaksud adalah PT.TIARA SEMESTA guna
menentukan rasio rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta aktivitas yang
digunakan oleh perusahaan tersebut sebagai dasar dalam penilaian kinerja,
hasilnya menyimpulkan bahwa rasio-rasio keuangan mempunyai pengaruh
terhadap kinerja keuangan secara parsial dan berpengaruh secara bersama-sama
terhadap kinerja keuangan perusahaan.Indah Kurniawati (2001) meneliti tentang
perbandingan rasio-rasio. Atas dasar masalah tersebut maka penulis ingin
melakukan suatu penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan
Perusahaan Dagang Ditinjau dari Rentabilitas,Likuiditas,Solvabilitas dan
Aktivitas Pada PT.TIARA SEMESTA.’’
1.2. 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.
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. 3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan
perusahaan dagang dari tahun 2006 - 2010 ditinjau dari Rentabilitas, Likuiditas,
Solvabilitas dan Aktivitasnya.

1.3.2 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.
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 mahasiswa dalam
memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang teori dengan pelaksanaannya
di dunia kerja.
2.1 LANDASAN TEORI
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 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 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.
3.1 METODE PENELITIAN
3.1.1 Kerangka Pemikiran
Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan datadata 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.

TINGKAT
RENTABILITAS
TINGKAT
LIKUIDITAS
KINERKJA
KEUANGAN
PERUSAHAAN

TINGKAT
SOLVABILITAS

TINGKAT
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 Definisi Operasional
Definisi operasional adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian
suatu penilitian , adapun variable – variable dalam penilitian ini adalah sebagai
berikut :
3.4.1 Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan PT.Tiara Semesta 2006 sampai dengan tahun 2010 yang
ditunjukkan melalui laporan keuangan perusahaan yaitu laporan neraca dan
laporan rugi/laba serta kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat rentabilitas (
profitabilitas) yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan
laba selama periode tertentu dan untuk mengetahui stabilitas yaitu kemampuan
perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan
mempertimbangkan kemampuan perusahaan membayar beban bunga atau
hutangnya.Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam kinerja keuangan ini
adalah sebagai berikut :
a. 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.
b. 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).
C. 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 tersebut dilikuidasi. Suatu perusahaan dikatakan
solvable apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang
cukup untuk membayar semua hutangnya.
D. 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.
Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya.Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan ditinjau dari rasio
Rentabilitas, Likuiditas,Solvabilitas serta Aktifitas di Perusahaan dagang
PT.TIARA SEMESTA tahun 2006 – 2010 .
3.5 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.
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.
3.6 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 2006-2010.
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 :
c. 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 :
d. 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
Total Aktiva

X 100 %

e. 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 :
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.
f. 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).
Profit

Margin =

g. 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.
h. 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.
( Aktiva Lancar – Persedian )
Acid Test Rasio =
Hutang Lancar
i. 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 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 :
j. 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
Total Aktiva

X 100%

k. 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
Total Modal Sendiri

X 100%

l. 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:
m. 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.
n. 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 :
3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.8.1 Tempat /Lokasi 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.
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
o. Profil Perusahaan
4.1.1 Sejarah Singkat PT.Tiara Semesta
Pada April tahun 2006 berdiri perusahaan CV.Tiara Abadi yang memulai
usahanya dengan bekerjasama dengan pabrik karet milik badan usaha milik

daerah Jawa barat yang bernama PT. Agronesia yang memproduksi produkproduk karet dengan merek INKABA. Pada saat itu PT. Agronesia menambah
investasi baru yang pangsa pasarnya adalah sparepart otomotif. Kerjasama
pertama dengan PT. Agronesia adalah memproduksi Engine Mounting PS-100,
Develope produksi terus bertambah yang mana semua produksi Engine Mounting
semua type mobil untuk diproduksi. Permintaan produksi tersebut diminta oleh
perusahaan yang memiliki jaringan nasional yaitu PT.Dirga Putra Ekapratama dan
PT.Distribusi Nasional Sejahtera (DINAMIS). Maka atas prestasi CV. Tiara
Abadi pada Juli 2007 diangkat menjadi Dealer Pemasaran produk-produk PT.
Agronesia.
Setelah memasuki tahun 2007 CV. Tiara Abadi mengalami pengembangan yang
cukup pesat maka pada November 2008 perusahaan CV. Tiara Abadi mengubah
badan usahanya menjadi PT.Tiara Semesta yang akan menjalankan perusahaan
usaha di bidang trading dan distribusi jaringan pemasaran, dan pada Juli 2008
memiliki Customer baru yaitu PT. United Tractor (UT) meminta disupply produkproduk sparepart mobil truck dan alat-alat pertambangan.
Sejak tahun 2010 PT.tiara semesta mengembangkan bisnis distribusi sparepart
untuk membuka dealer jawa tengah yang berkantor di JL.raya kudus pati km 9
no:12 telp 0291-4246182 awal maret 2012 dealer jawa tengah akan memulai
membuka depo di banyumas serta april 2012 dealer DKI jaya dan jabotabek.
p. Struktur organisasi

Sumber : Struktur Organisasi PT.Tiara Semesta
4.1.3 Bidang/Kegiatan
Penulis ditempatkan pada bagian keuangan yang Bertanggung jawab untuk
mengontrol segala macam masalah keuangan. Dan bertanggung jawab untuk
membuat laporan keuangan pada periode tertentu .
4.1.4 Wewenang dan tanggung jawab
a. Direktur
Bertanggung jawab untuk menerima laporan-laporan yang masuk dari
berbagai manajer. Serta berwenang untuk mengetahui posisi keuangan pada
perusahaan, guna membuat laporan untuk para dewan direksi.
b. Manajer Pemasaran

Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan pemasaran dan
penjualan. Serta membuat laporan tentang pemasaran dan penjualan dalam suatu
periode tertentu guna membuat perencanaan pemasaran dan perencanaan
penjualan dalam jangka pendek.
1. Bagian Promosi
Bagian ini bertugas melakukan promosi atas produk-produk yang dijual PT. Tiara
Semesta kepada para pelanggan dan calon pelanggan.
2.Bagian Penjualan
Bertanggung jawab untuk memproses order dari pelanggan, Serta menentukan
tanggal pengiriman, dan dari gudang mana barang akan dikirim.
3.Bagian Pengiriman
Bagian ini bertanggung jawab untuk menyerahkan menyerahkan barang atas
dasar Surat Order Penjualan (SOP) yang diterima dari bagian Penjualan, dan
Surat Barang Keluar gudang (SBKG) berikut barangnya dari bagian Gudang.
Bagian ini juga membuat Surat jalan (DO) untuk kepentingan pengiriman
barang ke pelanggan.
c. Manajer Gudang
Bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang
dipesan oleh pelanggan. Menyerahkan barang ke fungsi pengiriman dan
menggunakan surat barang keluar gudang (SBKG).
1.Adm gudang
Bertanggung jawab untuk menyimpan dan mencatat setiap keluar barang dan
menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan. Menyerahkan barang ke fungsi
pengiriman dan menggunakan surat barang keluar gudang (SBKG).
2.Checker
Bertanggung jawab untuk mengecek barang dan menyesuaikan dengan kartu
stock persediaan. Agar jumlah barang di gudang sesuai dengan data persediaan
barang.
B.Manajer Keuangan
Bertanggung jawab untuk mengontrol segala macam masalah keuangan. Dan
bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan pada periode tertentu yang
dapat digunakan untuk membuat keputusan.
1.Bagian pencatatan
Bertanggung jawab untuk mencatat transaksi penerimaan kas dalam jurnal
penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas dan membuat laporan penerimaan
kas setiap harinya.
2.Bagian Piutang
Bagian ini bertanggung jawab untuk Mengelola piutang dengan cara membuat
laporan penagihan bulanan/tahunan secara tepat waktu dan akurat.
3.Bagian kartu stock
Bertanggung jawab untuk mencatat semua barang serta harga pokok barang yang
ada dalam persediaan barang.
4.Bagian Jurnal
Bertanggung jawab untuk mencatat segala transaksi penjualan kepada jurnal
penjualan serta membuat laporan tentang penjualan.
5.Bagian Penagihan

Bertanggung jawab untuk menagih atas piutang yang terjadi pada transaksi sesuai
dengan jatuh tempo yang tertera pada faktur penjualan. Serta membuat laporan
tentang penagihan atas piutang dagang yang terjadi pada periode tertentu.
6.Bagian Cashier
Bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan dan mengatur aliran
uang tunai, membuat laporan keuangan seluruhnya secara periodik baik laporan
bulanan maupun tahunan
4.1.5 Prosedur Sistem yang berjalan
Pemasaran dan penjualan pada PT. Tiara Semesta dilakukan dengan cara :
Bagian promosi / Sales mendatangi para pelanggan untuk menawarkan
produk yang mereka jual, selanjutnya jika pelanggan berminat dengan produk
yang ditawarkan maka pelanggan akan memesan produk tersebut dengan cara
mengeluarkan PO. Kemudian sales memberikan PO tersebut ke bagian penjualan
untuk segera diproses. Setelah itu Bagian penjualan memeriksa persediaan barang
yang dipesan oleh pelanggan, apakah barang tersebut tersedia atau tidak di
gudang, jika produk tidak tersediamaka bagian penjualan akan mengembaliakn
PO ke pelanggan serat memberikan informasi ke pelanggan bahwa barang yang
dipesan tidak tersedia. Jika barang yang dipesan ada maka bagian gudang
menyiapkan dan mengirimkan barang dan surat jalan beserta faktur kepada
pelanggan yang memesan produk.
Analisis Rasio Keuangan
4.2.1. Rasio Rentabilitas
Adapun Rasio Rentabilitas yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. 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 :
Laba Bersih
ROA=
X 100 %
Total Aktiva

Tahun
2006
2007
2008
2009

Tabel IV.1
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Return On Assets
Tahun 2006 – 2010
Laba Bersih (EAT)
Total Aktiva
ROA
( Rp)
(Rp)
(%)
-122.152.924
816.516.369
-0,15%
-66.366.976
1.391.839.389 -0,05%
451.532.060
3.271.293.171
0,14%
326.735.475
4.669.145.918
0,07%

Persentase
(%)
(0,66)
(3,80)
(0,50)

2010

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 2006 – 2007 masih minus hal ini disebabkan
pada tahun 2006 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 2009 terjadi penurunan menjadi 0,07 % dan pada tahun 2010 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
b. 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 :
Net Operating Income
X 100 %
Net Sales
Tabel IV.11
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Profit Margin
Tahun 2006 – 2010
Profit
Tahun Net Operating Income
Net Sales
Margin
Persentase
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
2006
-122.152.924
988.725.800
-0,12%
2007
-66.366.976
1.979.519.370
-0,30%
1,50
2008
451.532.060
6.471.807.560
0,69%
(3,30)
2009
326.735.475
5.302.368.537
0,62%
(0,10)
2010
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 2006 dan 2007 masih minus yaitu
pada tahun 2006 (0,12%) dan pada tahun 2007 masih minus dengan nilai (0,3%)
hal itu menggambarkan penjualan yang dihasilkan dari laba bersih belum ada
peningkatan, dan di tahun 2008 profit margin meningkat senilai 0,69 % tidak jauh
Profit

Margin =

beda dengan tahun 2009 yaitu 0,62 hal ini menggambarkan setiap nilai rupiah
penjualan yang menghasilkan laba bersih mengalami peningkatan.pada tahun
2010 profit margin menurun senilai 0,15% Hal tersebut 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 :
a. Current Rasio
Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya yang
segera harus dipenuhi dengan aktiva lancer.Adapun perhitungan Current Rasio
sebagai berikut :
Aktiva Lancar
Current Rasio =
X 100 %
Hutang Lancar
Tabel IV.111
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Current Rasio
Tahun 2006 – 2010
Tahun Aktiva Lancar
Hutang Lncar
Current Rasio
Persentase
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
2006
668.924.150
738.668.293
0,91
2007
1.117.629.046
1.380.359.289
0,81
(0,11)
2008
2.926.240.798
2.308.281.011
1,27
0,57
2009
1.805.853.574
1.879.398.283
0,96
(0,24)
2010
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
2007 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 2006 – 2010 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.
b. 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 =
X 100 %
( Aktiva Lancar – Persedian )

Hutang Lancar

Tahun
2006
2007
2008
2009
2010

Tabel IV.1V
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Acid Test Rasio
Tahun 2006 – 2010
(Aktiva Lancar Hutang
Acid Test
Persediaan)
Lancar
Rasio
Persentase
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
390.952.695
738.668.293
0,53
911.795.765
1.380.359.289
0,66
0,25
2.301.465.685
2.308.281.011
1
0,52
1.316.889.031
1.879.398.283
0,7
(0,30)
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 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 % 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 :
a. 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 :
Total Hutang Lancar
Current Lialibilities to Total Assets =
X100%
Total Aktiva

Tahun
2006
2007
2008
2009
2010

Tabel IV.V
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Current Lialibities to Total Assets
Tahun 2006 – 2010
Total Hutang Lancar Total Aktiva
CLTTA
Persentase
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
738.668.293
816.516.369
0,9
1.380.359.289
1.391.839.389
1,02
0,13
2.308.281.011
3.271.293.171
0,7
(0,31)
1.879.398.283
4.669.145.918
0,4
(0,43)
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 2007 mengalami kenaikan sebesar 1,02 % dari tahun 2006
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 2008 menurun senilai 0,7% dan pada tahun 2009 menurun lagi senilai 0,4 %
dan terakhir pada tahun 2010 menurun tidak jauh beda dari tahun 2009 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.
b. 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
Total Modal Sendiri

X 100%

Tahun
2006
2007
2008
2009
2010

Tabel IV.V1
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Long Term Debt To Equity Ratio
Tahun 2006 – 2010
Total Hutang
Modal Sendiri
LTDTE
Persentase
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
838.668.293
200.000.000
4,19
1.618.062.457
200.000.000
8,09
0,92
2.808.281.011
200.000.000
14,04
0,74
3.879.398.283
200.000.000
19,40
0,38
4.691.084.058
200.000.000
23,46
0,20
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 :
c. 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 :
HPP
Inventory Turnover Ratio
=
X 100%
Inventory

Tahun
2006
2007
2008
2009
2010

Tabel IV.V11
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Inventory Turn Over Ratio
TAHUN 2006 – 2010
HPP
Inventory
ITO
( Rp)
(Rp)
(%)
782.720.057
277.971.455
2,82
1.579.020.310
205.833.281
0,08
5.180.080.371
624.775.113
0,08
4.052.272.092
488.964.543
0,08
4.309.474.377
405.622.874
0,11

Persentase
(%)
(0,97)
0,08
0,08
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 2006 – 2010 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.
d. 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 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 2006 – 2010
Tahun

Penjualan
Piutang
RTO
Persentase
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
2006
988.725.800
202.028.200
4,89
2007
1.979.519.370
856.002.300
2,31
(0,53)
2008
6.471.807.560
1.830.997.685
3,53
0,52
2009
5.302.368.537
1.034.557.900
5,13
0,45
2010
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 2007 yaitu sebesar 2,31 % hal ini menunjukan adanya penurunan dari
tahun – tahun yang lainnya dan hasil maksimumnya di tahun 2009 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 2006 – 2010

No

1

2

3

Rasio Keuangan

2006
%

Tahun
2007
2008
%
%
Rentabilitas

Rata - Rata

2009
%

2010
%

-0,05
0,14
-0,3
0,69
Liquiditas
0,81
1,27

0,07
0,62

0,02
0,15

0,01
0,21

0,96

0,94

0,98

%

1. ROA
2. Profit Margin

-0,15
-0,12

1.Current Rasio

0,91

2. Acid Test Rasio

0,53

0,66
1,00
Solvabilitas

0,70

0,79

0,74

1. CLTTA

0,90

1,02

0,40

0,50

0,7

2.LTDTE

4,19

0,70

8,09
14,04
19,40
23,46
13,84
Aktivitas
4 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 2006, 2007, 2008 dan
2009 mengalami peningkatan.Hal ini berarti menunjukan bahwa penjualan bersih
yang dilakukan perusahaan menghasilkan laba operasi yang meningkat sedangkan
pada tahun 2010 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
2006,2007,2008,2009 mengalami peningkatan,hal ini menggambarkan setiap
rupiah penjualan yang menghasilkan laba bersih mengalami peningkatan dan pada
tahun 2010 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 2006,2008,2009,2010 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 2006 sampai 2007
mengalami kenaikan hal itu disebabkan karena adanya bertambahnya total aktiva
pada perusahaan.sedangkan pada tahun 2008,2009,dan 2010 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 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 2006 – 2009 dan 2010 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.

PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil uraian di atas telah dikemukakan yaitu Analisis kinerja
keuangan yang ditinjau dari analisis Rentabilitas,Likuiditas, Solvabilitas, dan
Aktivitas. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa posisi keuangan
PT.Tiara Semesta periode 2006-2010 adalah sebagai berikut:
a. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan
modal yang digunakan dilihat dari Rasio Rentabilitas pada tahun 2006 sampai
tahun 2007 mengalami peningkatan dari (0,15) menjadi (0,5) hal itu
disebabkan oleh kenaikan laba yang lebih tinggi yang berarti kemampuan
economic perusahaan mencerminkan prestasi kinerja
dalam keadaan
baik,sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,02 hal itu
disebabkan oleh rendahnya laba yang lebih sedikit dari pada nilai
aktivanya.dan nilai rata – rata persentase Rentabilitas yaitu 0,21. 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
kurang baik.Rasio rentabilitas perusahaan pada umumnya dapat dikatakan
profitable karena laba yang dihasilkan pada umumnya mengalami fluktuasi
dari tahun ke tahun.
b. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan
menggunakan aktiva lancar dilihat dari Rasio Likuiditasnya pada tahun 2006
sampai 2010 terjadi peningkatan setiap tahunnya. 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 2006 – 2010 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.
c. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban baik jangka
pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan aktiva dilihat dari
rasio solvabilitas, pada tahun 2006 sampai 2007 terjadi peningkatan ini
dikarenakan kenaikan nilai aktiva yang lebih kecil dari pada kenaikan hutang
lancarnya. 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 2008 sampai 2010 terjadi penurunan Hal tersebut menunjukkan
besarnya persentasi hutang lancar terhadap aktiva yang akan menimbulkan
masalah insolvabilitas terhadap klaim kewajiban jangka pendek.
d. Kemampuan perusahaan dalam melibatkan perbandingan antara tingkat
penjualan dan investasi aktiva yang dihitung dengan rasio Aktivitas pada
tahun 2006 sampai 2010 cenderung meningkat untuk setiap tahunnya hal itu
dikarenakan PT.Tiara Semesta sudah mampu memutar barang dagangannya
dengan baik sehingga perputaran persediaan, piutang dan piutang stabil.

5.2 Saran
Dengan membaca kesimpulan tentang kinerja keuangan perusahaan secara
keseluruhan dari tahun 2006-2010, penulis memberikan saran sebagai berikut :
a. Untuk meningkatkan Rasio Rentabilitas dapat ditingkatkan dengan cara
meningkatkan jumlah penghasilkan tanpa diikuti kenaikan biaya-biaya.
Karena jika perusahaan tidak dapat menggunakan modalnya secara efisien
maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melunasi hutanghutangnya.Untuk meningkatkan tingkat likuiditas, perusahaan sebaiknya
mengurangi jumlah hutang jangka panjang dan meningkatkan aktiva.Rasio
solvabilitas sudah cukup baik dan terus ditingkatkan dengan meningkatkan
laba yang dipeoleh dan menekan hutang.Dan pada Rasio Aktivitas harus bisa
mengendalikan piutang dan mampu memutar barang dagangannya dengan
baik sehingga perputaran persediaan, piutang, aktiva tetap dan total aktivanya
tetap stabil.
b. Analisis penilaian kinerja perusahaan seharusmya dilakukan tidak hanya
berdasar data – data historis tetapi dilakukan dengan analisa yang lebih
mendalam mengenai aspek manajemen dan aspek-aspek yang lain dari segi
kualitasnya.
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PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PENGETAHUAN
AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DI JAWA BARAT DAN SULAWESI
HERLINA
DOSEN TETAP STIE PERTIWI
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kepada perusahaan dan
masyarakat tentang pengaruh akuntabilitas dan pengetahuan auditor terhadap
kualitas audit. Variabel penelitian dalam tesis ini adalah akuntabilitas (X1),
pengetahuan auditor (X2) dan kualitas audit (Y) pada KAP yang berada di Jawa
Barat dan Sulawesi.
Objek dalam penelitian ini adalah 64 KAP yang berada di Jawa Barat dan
Sulawesi dan data yang diolah data primer berupa kuesioner atau pertanyaan yang
diajukan kepada auditor sebanyak 120 audit sebagai responden.
Dari hasil pengolahan data, diperoleh kesimpulan dari penelitian ini sebagai
berikut : Terdapat pengaruh secara signifikan antara Akuntabilitas terhadap
Kualitas audit. Dimana nilai -t hitung variabel independent sebesar 2.864 > 2.012.
pada variabel Pengetahuan auditor terhadap Kualitas audit terdapat pengaruh
secara signifikan karena nilai t hitung variabel independent sebesar 4.664>2.012.
dan secara simultan/bersama-sama antara Akuntabilitas dan Pengetahuan auditor
terhadap Kualitas audit terdapat pengaruh yang signifikan dengan nilai F hitung >
F tabel (8.209 >3.195). Korelasi akuntabilitas terhadap kualitas audit terjadi
hubungan positif yang signifikan (searah) yang rendah dengan nilai r hitung
sebesar 0.382 dan korelasi Pengetahuan auditor terhadap kualitas audit sebesar
0.568 yang menunjukkan bahwa terjadi hubungan positif signifikan yang
cukup/sedang antara Pengetahuan auditor dengan Kualitas audit. Nilai korelasi
(R) sebesar 0.645 menunjukkan bahwa pengetahuan auditor dan akuntabilitas
memiliki hubungan yang cukup kuat (sedang) dengan kualitas audit. Dan nilai
koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0.391 Artinya, 39.1% variabel
dependent Kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel independen Akuntabilitas
dan Pengetahuan auditor. Sedangkan sisanya 60.90% dijelaskan oleh variabel lain
diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
Saran penulis dalam penelitian adalah agar setiap audit selalu
mengembangkan diri melalui pendidikan, Pengetahuan untuk menghasilkan
kualitas audit yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak
yang berkepentingan.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengetahuan auditor dan Kualitas audit

BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perubahan pesat yang terjadi di lingkungan bisnis di awal dekade tahun
sembilan puluhan kemudian menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan
mutu jasa audit atas laporan keuangan historis, jasa atestasi, dan jasa akuntansi
dan review. Di samping itu, tuntutan kebutuhan untuk menjadikan organisasi
profesi akuntan publik lebih mandiri dalam mengelola mutu jasa yang dihasilkan
bagi masyarakat juga terus meningkat seiring dengan terjadinya beberapa kasus
kegagalan audit di Indonesia yang kemudian dihubungkan sebagai salah satu
penyebab krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997. Buruknya praktik-praktik
akuntansi di Indonesia diindikasikan ikut mendorong memburuknya krisis
ekonomi yang terjadi. Integritas dan tanggung jawab auditor Indonesia
dipertanyakan khususnya pada pengauditan bank. Bank yang memperoleh opini
auditor wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangannya justru mengalami
kebangkrutan (Bisnis Indonesia dalam Koroy, 2007:114). Skandal manipulasi
akuntansi melibatkan sejumlah perusahaan besar di Amerika seperti Enron, Tyco,
Global Crossing, danWorldCom maupun beberapa perusahaan besar di Indonesia
seperti Kimia Farma dan Bank Lippo yang dahulunya mempunyai kualitas audit
yang tinggi. Kasus seperti ini melibatkan banyak pihak dan berdampak cukup
luas. Keterlibatan komisaris, komite audit, internal auditor, sampai kepada
eksternal auditor salah satunya dialami oleh Enron, cukup membuktikan bahwa
kecurangan banyak dilakukan oleh orang-orang dalam. Terungkapnya skandalskandal sejenis ini menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat khususnya
masyarakat keuangan (Susiana Arleen Herawaty, 2007:2).Selain dari pihak
perusahaan, external auditor juga harus turut bertanggung jawab terhadap
merebaknya kasus-kasus manipulasi akuntansi seperti ini. Posisi akuntan publik
sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan
keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat
juga mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah didukung oleh bukti semakin
meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan (Susiana Arleen
Herawaty, 2007:2).
Sehubungan dengan kasus diatas pihak manajemen suatu
Badan/Perusahaan/organisai sebagai pengguna jasa Audit harus selektif dalam
menentukan Kantor Akuntan Publik yang bisa digunakan sebagai pihak ketiga
yang menghubungkan manajemen dengan stakeholders dalam memberikan
keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya dan
diandalkan dalam pengambilan keputusan dan meyakinkan bahwa manajemen
tidak memiliki kepentingan negatif terhadap perusahaan tersebut, bentuk-bentuk
kepentingan dalam perilaku negatif seperti: Perilaku tidak etis dalam perusahaan
terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi (abuse potition),
perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (abuse power), perilaku yang
menyalahgunakan sumber daya organisasi (abuse resourses), serta perilaku yang
tidak berbuat apa-apa (no action) (Wilopo, 2006:349).

Apabila diperhatikan penelitian yang berhubungan dengan kualitas audit,
pada umumnya dilakukan dinegara-negara maju dengan subjek penelitian auditor

yang bekerja pada KAP-KAP berskala internasional. Walau demikian penelitian
sejenis belum ditemukan di negara berkembang, khususnya terhadap auditor yang
bekerja pada KAP-KAP lokal (kecil). Perbedaan kondisi negara dan lingkungan
kerja pada KAP-KAP tersebut bisa jadi menyebabkan perbedaan pola pikir/cara
pandang, nilai-nilai yang diyakini ataupun cara auditor bekerja dan secara tidak
langsung dapat membawa kepada perbedaan pemahaman tentang bagaimana
menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Oleh karena itu suatu penelitian dengan
subjek penelitian auditor yang bekerja pada KAP-KAP kecil (lokal) perlu
dilakukan.
Atas dasar pendapat dan hasil penelitian dari berbagai sumber tersebut
menarik untuk diteliti mengenai “PENGARUH AKUNTABILITAS DAN
PENGETAHUAN TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR
AKUNTAN PUBLIK DI JAWA BARAT DAN SULAWESI”
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini penulis mengidentifikasi
beberapa pokok permasalahan :
1 Apakah hasil audit berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada kantor
akuntan publik?
2 Apakah praktek-praktek kantor akuntan publik di Indonesia sudah dapat
dikatakan berkualitas ?
3 Apakah Akuntabilitas perpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
4 Apakah motivasi berpengaruh terhadap akuntabilitas?
5 Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit?
6 Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
7 Apakah pengetahuan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?
8 Apakah latar belakang dan lama pendidikan berpengaruh terhadap akuntabilitas
auditor ?
9 Apakah profesionalisme profesi auditor sudah dimiliki oleh kantor akuntan
publik ?
10 Apakah perbedaan kondisi wilayah dan lingkungan kerja kantor akuntan publik
bisa menyebabkan perbedaan pola pikir/cara pandang auditor menghasilkan
pekerjaan yang berkualitas?
1.
1.3 Batasan Masalah
2.
Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut dan keterbatasan
waktu maka peneliti membatasi permasalahan agar terarah dan fokus pada
beberapa variabel yaitu akuntabilitas, pengetahuan auditor dan kualitas audit
1.4 Perumusan Masalah
Atas dasar batasan masalah pada variabel akuntabilitas, pengetahuan
auditor dan kualitas audit maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :
5. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit
6. Apakah pengetahuan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
7. Apakah akuntabilitas dan pengetahuan auditor berpengaruh bersama-sama
terhadap kualitas audit
1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui secara empiris akuntabilitas auditor berpengaruh
terhadap kualitas auditor.
2. Untuk mengetahui secara empiris pengetahuan auditor berpengaruh
terhadap kualitas audit
3. Untuk mengetahui secara empiris akuntabilitas dan pengetahuan bersamasama terhadap kualitas audit
1.5 Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang
berkepentingan yaitu :
1. Kantor Akuntan Publik
Bagi Kantor Akuntan Publik penelitian bermanfaat sebagai bahan
masukan
untuk lebih meningkatkan sikap akuntabilitas dan
pengetahuan audit dalam menjalankan proses audit.
2. Pihak Perusahaan
Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan untuk menunjuk
kantor KAP mana yang bisa digunakan sebagai jasa auditor karena
hasil audit sangat penting untuk meyakinkan pihak shalholder dan
stakeholder bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen dapat
dipercaya sebagai dasar dalam membuat keputusan.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
4. Manfaat bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi tinjauan
pustaka yang relevan dan membantu dalam melakukan pengembangan
penelitian terutama dalam pengembangan penelitian yang berkaitan
dengan topik yang dibahas dalam penelitian dan juga untuk menambah
pengetahuan mereka seperti halnya penulis.
BAB II
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
2.1.

Akuntabilitas
Akuntabilitas atau ‘accountability’ berasal dari dua kata, yaitu aacount’
(rekening, laporan, catatan) dan ‘ability’ (kemampuan). Akuntabilitas bisa
diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Secara umum Akuntabilitas adalah kewajiban untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan
atau pertanggungjawaban.
Dalam hubungannya dengan prinsip Good Corporate Governounce
(GCG), peran akuntan secara signifikan terlibat dalam berbagai aktivitas
penerapan masing-masing prinsip GCG salah satu prinsip tersebut adalah prinsip
Akuntabilitas (accountability), dimana profesi akuntan sangat diperlukan dan
mempunyai peranan yang penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas.
Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem
yang timbul antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Dengan
adanya independensi dari komite audit tersebut akan mempengaruhi investor

dalam melakukan pilihannya untuk membeli atau melepas suatu saham yang bisa
dilihat dari adanya abnormal return (Steven J. Carlson, et at, 1998).
Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik ( Stanbury, 2003 dalma
Mardiasmo 2006). Pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan
pengungkapan ( disclosure) atas aktivitas kinerja financial kepada pihak-pihak
yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999).
Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal
berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan
manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi
internal seseorang akunatabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut
kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah
akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasanbawahan) maupun lingkungan masyarakat.
Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntablilitas public menetapakan
pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau
penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya public dan
yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut
pertangguntersebut.gjawaban fiscal, manjerial, dan program.
Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, apakah
standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan
apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk
mengimplementasikan standar- standar .
Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat
mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu
organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja
individu maupun unit organisasi.
Menurut The Oxford Advance Learner’s Dictionary, akuntabilitas adalah
required or expected to give an explanation for one’s action. Dengan kata lain,
dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan
segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan
kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.
J.B. Ghartey menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari
jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa,
mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban
harus dilaksanakan.
Ada empat dimensi yang harus diketahui dalam penerapan akuntabilitas
yaitu:
3. Siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas
4. Kepada siapa dia berakuntabilitas
5. Apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitas
6. Nilai akuntabilitas itu sendiri
Ledvina V. Carino mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu
evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang
masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab
dan kewenangannya.

Dari sudut pandang pengendalian dan tolak ukur pengukuran
kinerja,Akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan
menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang
memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang
telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.
Tetclock (1984) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan
psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua
tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya.Tetclock dan Kim
(2000) juga meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap proses kognitif seseorang.
Hasil penelitiannya membuktikan bahwa subjek yang diberikan instruksi diawal
(pre exposure accountability) bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan,
melakukan proses kognitif yang lebih lengkap, memberikan respon yang lebih
tepat dan melaporkan keputusan yang lebih realistis.
Meissier dan Quilliam (1992) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap
proses kognitif seseorang dalam bekerja. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa
subjek dengan akuntabilitas tinggi melakukan proses kognitif yang lebih lengkap.
Cloyd (1997) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit
membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas audit jika pengetahuan
audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi. Penelitian Cloyd (1997) ini
dikembangkan oleh Tan dan Alison (1999) dengan menilai kualitas hasil kerja
berdasarkan kompleksitas kerja yang dihadapi.hasilnya membuktikan bahwa
akuntabilitas (secara langsung) tidak mempengaruhi kualitas hasil kerja baik
untuk pekerjaan dengan kompleksitas kerja rendah, menengah ataupun tinggi.
Libby dan Luft (1993), Cloyd (1997) dan Tan dan Alison (1999) melihat
ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu.
1. Seberapa besar motivasi mereka untuk meyelesaikan pekerjaan tesebut.
Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong
keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk
mencapai tujuan. Menurut Libby dan Luft (1993), dalam kaitannya dengan
akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki
motivasi tinggi dalam mengerjakan sesuatu.
Apabila diperhatikan penelitian yang berhubungan dengan kualitas audit, pada
umumnya dilakukan dinegara-negara maju dengan subjek penelitian auditor yang
bekerja pada KAP-KAP berskala internasional. Walau demikian penelitian sejenis
belum ditemukan di negara berkembang, khususnya terhadap auditor yang bekerja
pada KAP-KAP lokal (kecil). Perbedaan kondisi negara dan lingkungan kerja
pada KAP-KAP tersebut bisa jadi menyebabkan perbedaan pola pikir/cara
pandang, nilai-nilai yang diyakini ataupun cara auditor bekerja dan secara tidak
langsung dapat membawa kepada perbedaan pemahaman tentang bagaimana
menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Oleh karena itu suatu penelitian dengan
subjek penelitian auditor yang bekerja pada KAP-KAP kecil (lokal) perlu
dilakukan. Atas dasar pendapat dan hasil penelitian dari berbagai sumber tersebut
menarik untuk diteliti mengenai “PENGARUH AKUNTABILITAS DAN
PENGETAHUAN TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR
AKUNTAN PUBLIK DI JAWA BARAT DAN SULAWESI”
1.5 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini penulis mengidentifikasi
beberapa pokok permasalahan :
11
Apakah hasil audit berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada
kantor akuntan publik?
12
Apakah praktek-praktek kantor akuntan publik di Indonesia sudah dapat
dikatakan berkualitas ?
13
Apakah Akuntabilitas perpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
14
Apakah motivasi berpengaruh terhadap akuntabilitas?
15
Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit?
16
Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
17
Apakah pengetahuan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?
18
Apakah latar belakang dan lama pendidikan berpengaruh terhadap
akuntabilitas auditor ?
19
Apakah profesionalisme profesi auditor sudah dimiliki oleh kantor akuntan
publik ?
20 Apakah perbedaan kondisi wilayah dan lingkungan kerja kantor akuntan publik
bisa menyebabkan perbedaan pola pikir/cara pandang auditor menghasilkan
pekerjaan yang berkualitas?
7.
1.6 Batasan Masalah
8.
Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut dan keterbatasan
waktu maka peneliti membatasi permasalahan agar terarah dan fokus pada
beberapa variabel yaitu akuntabilitas, pengetahuan auditor dan kualitas audit
1.7 Perumusan Masalah
Atas dasar batasan masalah pada variabel akuntabilitas, pengetahuan
auditor dan kualitas audit maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :
8. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit
9. Apakah pengetahuan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
10. Apakah akuntabilitas dan pengetahuan auditor berpengaruh bersama-sama
terhadap kualitas audit
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan Penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :
4. Untuk mengetahui secara empiris akuntabilitas auditor berpengaruh
terhadap kualitas auditor.
5. Untuk mengetahui secara empiris pengetahuan auditor berpengaruh
terhadap kualitas audit
6. Untuk mengetahui secara empiris akuntabilitas dan pengetahuan bersamasama terhadap kualitas audit
1.6 Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang
berkepentingan yaitu :
5. Kantor Akuntan Publik
Bagi Kantor Akuntan Publik penelitian bermanfaat sebagai bahan
masukan
untuk lebih meningkatkan sikap akuntabilitas dan
pengetahuan audit dalam menjalankan proses audit.

6. Pihak Perusahaan
Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan untuk menunjuk
kantor KAP mana yang bisa digunakan sebagai jasa auditor karena
hasil audit sangat penting untuk meyakinkan pihak shalholder dan
stakeholder bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen dapat
dipercaya sebagai dasar dalam membuat keputusan.
7. Bagi Penelitian Selanjutnya
8. Manfaat bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi tinjauan
pustaka yang relevan dan membantu dalam melakukan pengembangan
penelitian terutama dalam pengembangan penelitian yang berkaitan
dengan topik yang dibahas dalam penelitian dan juga untuk menambah
pengetahuan mereka seperti halnya penulis.
BAB II
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
2.2.

Akuntabilitas
Akuntabilitas atau ‘accountability’ berasal dari dua kata, yaitu aacount’
(rekening, laporan, catatan) dan ‘ability’ (kemampuan). Akuntabilitas bisa
diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Secara umum Akuntabilitas adalah kewajiban untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan
atau pertanggungjawaban.
Dalam hubungannya dengan prinsip Good Corporate Governounce
(GCG), peran akuntan secara signifikan terlibat dalam berbagai aktivitas
penerapan masing-masing prinsip GCG salah satu prinsip tersebut adalah prinsip
Akuntabilitas (accountability), dimana profesi akuntan sangat diperlukan dan
mempunyai peranan yang penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas.
Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem
yang timbul antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Dengan
adanya independensi dari komite audit tersebut akan mempengaruhi investor
dalam melakukan pilihannya untuk membeli atau melepas suatu saham yang bisa
dilihat dari adanya abnormal return (Steven J. Carlson, et at, 1998).
Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik ( Stanbury, 2003 dalma
Mardiasmo 2006). Pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan
pengungkapan ( disclosure) atas aktivitas kinerja financial kepada pihak-pihak
yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999).
Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal
berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan
manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi
internal seseorang akunatabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut
kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah

akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasanbawahan) maupun lingkungan masyarakat.
Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntablilitas public menetapakan
pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau
penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya public dan
yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut
pertangguntersebut.gjawaban fiscal, manjerial, dan program.
Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, apakah
standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan
apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk
mengimplementasikan standar- standar .
Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat
mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu
organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja
individu maupun unit organisasi.
Menurut The Oxford Advance Learner’s Dictionary, akuntabilitas adalah
required or expected to give an explanation for one’s action. Dengan kata lain,
dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan
segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan
kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.
J.B. Ghartey menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari
jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa,
mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban
harus dilaksanakan.
Ada empat dimensi yang harus diketahui dalam penerapan akuntabilitas
yaitu:
9. Siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas
10. Kepada siapa dia berakuntabilitas
11. Apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitas
12. Nilai akuntabilitas itu sendiri
Ledvina V. Carino mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu
evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang
masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab
dan kewenangannya.
Dari sudut pandang pengendalian dan tolak ukur pengukuran
kinerja,Akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan
menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang
memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang
telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.
Tetclock (1984) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan
psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua
tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya.Tetclock dan Kim
(2000) juga meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap proses kognitif seseorang.
Hasil penelitiannya membuktikan bahwa subjek yang diberikan instruksi diawal
(pre exposure accountability) bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan,
melakukan proses kognitif yang lebih lengkap, memberikan respon yang lebih
tepat dan melaporkan keputusan yang lebih realistis.

Meissier dan Quilliam (1992) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap
proses kognitif seseorang dalam bekerja. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa
subjek dengan akuntabilitas tinggi melakukan proses kognitif yang lebih lengkap.
Cloyd (1997) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit
membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas audit jika pengetahuan
audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi. Penelitian Cloyd (1997) ini
dikembangkan oleh Tan dan Alison (1999) dengan menilai kualitas hasil kerja
berdasarkan kompleksitas kerja yang dihadapi.hasilnya membuktikan bahwa
akuntabilitas (secara langsung) tidak mempengaruhi kualitas hasil kerja baik
untuk pekerjaan dengan kompleksitas kerja rendah, menengah ataupun tinggi.
Libby dan Luft (1993), Cloyd (1997) dan Tan dan Alison (1999) melihat
ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu.
1. Seberapa besar motivasi mereka untuk meyelesaikan pekerjaan tesebut.
Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong
keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk
mencapai tujuan. Menurut Libby dan Luft (1993), dalam kaitannya dengan
akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki
motivasi tinggi dalam mengerjakan sesuatu.
3.1 METODE PENELITIAN
3.1.1 Kerangka Pemikiran
Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan datadata 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.
TINGKAT
RENTABILITAS
TINGKAT
LIKUIDITAS
KINERKJA
KEUANGAN
PERUSAHAAN

TINGKAT
SOLVABILITAS

TINGKAT
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 Definisi Operasional
Definisi operasional adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian
suatu penilitian , adapun variable – variable dalam penilitian ini adalah sebagai
berikut :

3.4.1 Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan PT.Tiara Semesta 2006 sampai dengan tahun 2010 yang
ditunjukkan melalui laporan keuangan perusahaan yaitu laporan neraca dan
laporan rugi/laba serta kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat rentabilitas (
profitabilitas) yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan
laba selama periode tertentu dan untuk mengetahui stabilitas yaitu kemampuan
perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan
mempertimbangkan kemampuan perusahaan membayar beban bunga atau
hutangnya.Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam kinerja keuangan ini
adalah sebagai berikut :
q. 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.
r. 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).
C. 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 tersebut dilikuidasi. Suatu perusahaan dikatakan
solvable apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang
cukup untuk membayar semua hutangnya.
D. 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.
Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya.Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan ditinjau dari rasio
Rentabilitas, Likuiditas,Solvabilitas serta Aktifitas di Perusahaan dagang
PT.TIARA SEMESTA tahun 2006 – 2010 .

3.5 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.
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.
3.6 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 2006-2010.
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 :
s. 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 :
t.

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
Total Aktiva

u. Profit margin

X 100 %

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 :
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.
v. Likuiditas
Profit

Margin =

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).
w. 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.
x. 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.
( Aktiva Lancar – Persedian )
Acid Test Rasio =
Hutang Lancar
y.

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 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 :
z. 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
Total Aktiva

X 100%

aa. 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 =
bb. Aktivitas

Total Hutang
Total Modal Sendiri

X 100%

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:
cc. 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.
dd. 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 :
3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.8.1 Tempat /Lokasi 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.
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
ee. Profil Perusahaan
4.1.1 Sejarah Singkat PT.Tiara Semesta
Pada April tahun 2006 berdiri perusahaan CV.Tiara Abadi yang memulai
usahanya dengan bekerjasama dengan pabrik karet milik badan usaha milik
daerah Jawa barat yang bernama PT. Agronesia yang memproduksi produkproduk karet dengan merek INKABA. Pada saat itu PT. Agronesia menambah
investasi baru yang pangsa pasarnya adalah sparepart otomotif. Kerjasama
pertama dengan PT. Agronesia adalah memproduksi Engine Mounting PS-100,
Develope produksi terus bertambah yang mana semua produksi Engine Mounting
semua type mobil untuk diproduksi. Permintaan produksi tersebut diminta oleh
perusahaan yang memiliki jaringan nasional yaitu PT.Dirga Putra Ekapratama dan
PT.Distribusi Nasional Sejahtera (DINAMIS). Maka atas prestasi CV. Tiara
Abadi pada Juli 2007 diangkat menjadi Dealer Pemasaran produk-produk PT.
Agronesia.

Setelah memasuki tahun 2007 CV. Tiara Abadi mengalami pengembangan yang
cukup pesat maka pada November 2008 perusahaan CV. Tiara Abadi mengubah
badan usahanya menjadi PT.Tiara Semesta yang akan menjalankan perusahaan
usaha di bidang trading dan distribusi jaringan pemasaran, dan pada Juli 2008
memiliki Customer baru yaitu PT. United Tractor (UT) meminta disupply produkproduk sparepart mobil truck dan alat-alat pertambangan.
Sejak tahun 2010 PT.tiara semesta mengembangkan bisnis distribusi sparepart
untuk membuka dealer jawa tengah yang berkantor di JL.raya kudus pati km 9
no:12 telp 0291-4246182 awal maret 2012 dealer jawa tengah akan memulai
membuka depo di banyumas serta april 2012 dealer DKI jaya dan jabotabek.
ff. Struktur organisasi

Sumber : Struktur Organisasi PT.Tiara Semesta
4.1.3 Bidang/Kegiatan
Penulis ditempatkan pada bagian keuangan yang Bertanggung jawab untuk
mengontrol segala macam masalah keuangan. Dan bertanggung jawab untuk
membuat laporan keuangan pada periode tertentu .
4.1.5

Wewenang dan tanggung jawab

d. Direktur
Bertanggung jawab untuk menerima laporan-laporan yang masuk dari
berbagai manajer. Serta berwenang untuk mengetahui posisi keuangan pada
perusahaan, guna membuat laporan untuk para dewan direksi.
e. Manajer Pemasaran
Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan pemasaran dan
penjualan. Serta membuat laporan tentang pemasaran dan penjualan dalam suatu
periode tertentu guna membuat perencanaan pemasaran dan perencanaan
penjualan dalam jangka pendek.
1. Bagian Promosi

Bagian ini bertugas melakukan promosi atas produk-produk yang dijual PT. Tiara
Semesta kepada para pelanggan dan calon pelanggan.
2.Bagian Penjualan
Bertanggung jawab untuk memproses order dari pelanggan, Serta menentukan
tanggal pengiriman, dan dari gudang mana barang akan dikirim.
3.Bagian Pengiriman
Bagian ini bertanggung jawab untuk menyerahkan menyerahkan barang atas
dasar Surat Order Penjualan (SOP) yang diterima dari bagian Penjualan, dan
Surat Barang Keluar gudang (SBKG) berikut barangnya dari bagian Gudang.
Bagian ini juga membuat Surat jalan (DO) untuk kepentingan pengiriman
barang ke pelanggan.
f. Manajer Gudang
Bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang
dipesan oleh pelanggan. Menyerahkan barang ke fungsi pengiriman dan
menggunakan surat barang keluar gudang (SBKG).
1.Adm gudang
Bertanggung jawab untuk menyimpan dan mencatat setiap keluar barang dan
menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan. Menyerahkan barang ke fungsi
pengiriman dan menggunakan surat barang keluar gudang (SBKG).
2.Checker
Bertanggung jawab untuk mengecek barang dan menyesuaikan dengan kartu
stock persediaan. Agar jumlah barang di gudang sesuai dengan data persediaan
barang.
B.Manajer Keuangan
Bertanggung jawab untuk mengontrol segala macam masalah keuangan. Dan
bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan pada periode tertentu yang
dapat digunakan untuk membuat keputusan.
1.Bagian pencatatan
Bertanggung jawab untuk mencatat transaksi penerimaan kas dalam jurnal
penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas dan membuat laporan penerimaan
kas setiap harinya.

2.Bagian Piutang
Bagian ini bertanggung jawab untuk Mengelola piutang dengan cara membuat
laporan penagihan bulanan/tahunan secara tepat waktu dan akurat.

3.Bagian kartu stock
Bertanggung jawab untuk mencatat semua barang serta harga pokok barang yang
ada dalam persediaan barang.
4.Bagian Jurnal
Bertanggung jawab untuk mencatat segala transaksi penjualan kepada jurnal
penjualan serta membuat laporan tentang penjualan.
5.Bagian Penagihan
Bertanggung jawab untuk menagih atas piutang yang terjadi pada transaksi sesuai
dengan jatuh tempo yang tertera pada faktur penjualan. Serta membuat laporan
tentang penagihan atas piutang dagang yang terjadi pada periode tertentu.
6.Bagian Cashier
Bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan dan mengatur aliran
uang tunai, membuat laporan keuangan seluruhnya secara periodik baik laporan
bulanan maupun tahunan
4.1.5 Prosedur Sistem yang berjalan
Pemasaran dan penjualan pada PT. Tiara Semesta dilakukan dengan cara :
Bagian promosi / Sales mendatangi para pelanggan untuk menawarkan
produk yang mereka jual, selanjutnya jika pelanggan berminat dengan produk
yang ditawarkan maka pelanggan akan memesan produk tersebut dengan cara
mengeluarkan PO. Kemudian sales memberikan PO tersebut ke bagian penjualan
untuk segera diproses. Setelah itu Bagian penjualan memeriksa persediaan barang
yang dipesan oleh pelanggan, apakah barang tersebut tersedia atau tidak di
gudang, jika produk tidak tersediamaka bagian penjualan akan mengembaliakn
PO ke pelanggan serat memberikan informasi ke pelanggan bahwa barang yang
dipesan tidak tersedia. Jika barang yang dipesan ada maka bagian gudang
menyiapkan dan mengirimkan barang dan surat jalan beserta faktur kepada
pelanggan yang memesan produk.
4.2.1. Rasio Rentabilitas
Adapun Rasio Rentabilitas yang digunakan adalah sebagai berikut :
c. 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 :
Laba Bersih
ROA=
X 100 %
Total Aktiva

Tabel IV.1
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Return On Assets
Tahun 2006 – 2010
Tahun
Laba Bersih (EAT)
Total Aktiva
ROA
Persentase
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
2006
-122.152.924
816.516.369
-0,15%
2007
-66.366.976
1.391.839.389 -0,05%
(0,66)
2008
451.532.060
3.271.293.171
0,14%
(3,80)
2009
326.735.475
4.669.145.918
0,07%
(0,50)
2010
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 2006 – 2007 masih minus hal ini disebabkan
pada tahun 2006 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 2009 terjadi penurunan menjadi 0,07 % dan pada tahun 2010 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
d. 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

Tahun

Net Operating Income
X 100 %
Net Sales
Tabel IV.11
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Profit Margin
Tahun 2006 – 2010
Net Operating Income
Net Sales
Profit
Margin =

Persentase

Margin
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
2006
-122.152.924
988.725.800
-0,12%
2007
-66.366.976
1.979.519.370
-0,30%
1,50
2008
451.532.060
6.471.807.560
0,69%
(3,30)
2009
326.735.475
5.302.368.537
0,62%
(0,10)
2010
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 2006 dan 2007 masih minus yaitu
pada tahun 2006 (0,12%) dan pada tahun 2007 masih minus dengan nilai (0,3%)
hal itu menggambarkan penjualan yang dihasilkan dari laba bersih belum ada
peningkatan, dan di tahun 2008 profit margin meningkat senilai 0,69 % tidak jauh
beda dengan tahun 2009 yaitu 0,62 hal ini menggambarkan setiap nilai rupiah
penjualan yang menghasilkan laba bersih mengalami peningkatan.pada tahun
2010 profit margin menurun senilai 0,15% Hal tersebut 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 :
c. Current Rasio
Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya yang
segera harus dipenuhi dengan aktiva lancer.Adapun perhitungan Current Rasio
sebagai berikut :
Aktiva Lancar
X 100 %
Hutang Lancar
Tabel IV.111
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Current Rasio
Tahun 2006 – 2010
Aktiva Lancar
Hutang Lncar
Current Rasio
Persentase
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
668.924.150
738.668.293
0,91
1.117.629.046
1.380.359.289
0,81
(0,11)
2.926.240.798
2.308.281.011
1,27
0,57
1.805.853.574
1.879.398.283
0,96
(0,24)
2.521.709.694
2.691.084.058
0,94
(0,02)
Sumber : Data yang telah diolah dari Laporan Keuangan.

Current Rasio =

Tahun
2006
2007
2008
2009
2010

Setelah melakukan analisis Current Rasio yaitu hasil minimum terjadi pada tahun
2007 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 2006 – 2010 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.
d. 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 :
( Aktiva Lancar – Persedian )
Acid Test Rasio =
X 100 %
Hutang Lancar

Tahun
2006
2007
2008
2009
2010

Tabel IV.1V
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Acid Test Rasio
Tahun 2006 – 2010
(Aktiva Lancar Hutang
Acid Test
Persediaan)
Lancar
Rasio
Persentase
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
390.952.695
738.668.293
0,53
911.795.765
1.380.359.289
0,66
0,25
2.301.465.685
2.308.281.011
1
0,52
1.316.889.031
1.879.398.283
0,7
(0,30)
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 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 % 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 :
e. 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 :
Total Hutang Lancar
Current Lialibilities to Total Assets =
X100%
Total Aktiva

Tahun
2006
2007
2008
2009
2010

Tabel IV.V
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Current Lialibities to Total Assets
Tahun 2006 – 2010
Total Hutang Lancar Total Aktiva
CLTTA
Persentase
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
738.668.293
816.516.369
0,9
1.380.359.289
1.391.839.389
1,02
0,13
2.308.281.011
3.271.293.171
0,7
(0,31)
1.879.398.283
4.669.145.918
0,4
(0,43)
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 2007 mengalami kenaikan sebesar 1,02 % dari tahun 2006
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 2008 menurun senilai 0,7% dan pada tahun 2009 menurun lagi senilai 0,4 %
dan terakhir pada tahun 2010 menurun tidak jauh beda dari tahun 2009 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.
f. 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 =

Tahun
2006
2007
2008
2009
2010

Total Hutang
Total Modal Sendiri

X 100%

Tabel IV.V1
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Long Term Debt To Equity Ratio
Tahun 2006 – 2010
Total Hutang
Modal Sendiri
LTDTE
Persentase
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
838.668.293
200.000.000
4,19
1.618.062.457
200.000.000
8,09
0,92
2.808.281.011
200.000.000
14,04
0,74
3.879.398.283
200.000.000
19,40
0,38
4.691.084.058
200.000.000
23,46
0,20
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 :
g. 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 :
HPP
Inventory Turnover Ratio
=
X 100%
Inventory

Tabel IV.V11
PT.Tiara Semesta
Perhitungan Inventory Turn Over Ratio

Tahun
2006
2007
2008
2009
2010

TAHUN 2006 – 2010
HPP
Inventory
ITO
Persentase
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
782.720.057
277.971.455
2,82
1.579.020.310
205.833.281
0,08
(0,97)
5.180.080.371
624.775.113
0,08
0,08
4.052.272.092
488.964.543
0,08
0,08
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 2006 – 2010 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.
h. 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 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 2006 – 2010
Tahun

Penjualan
Piutang
RTO
Persentase
( Rp)
(Rp)
(%)
(%)
2006
988.725.800
202.028.200
4,89
2007
1.979.519.370
856.002.300
2,31
(0,53)
2008
6.471.807.560
1.830.997.685
3,53
0,52
2009
5.302.368.537
1.034.557.900
5,13
0,45
2010
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 2007 yaitu sebesar 2,31 % hal ini menunjukan adanya penurunan dari

tahun – tahun yang lainnya dan hasil maksimumnya di tahun 2009 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 2006 – 2010

No

1

2

3

Rasio Keuangan

2006
%

Tahun
2007
2008
%
%
Rentabilitas

Rata - Rata

2009
%

2010
%

-0,05
0,14
-0,3
0,69
Liquiditas
0,81
1,27

0,07
0,62

0,02
0,15

0,01
0,21

0,96

0,94

0,98

%

1. ROA
2. Profit Margin

-0,15
-0,12

1.Current Rasio

0,91

2. Acid Test Rasio

0,53

0,66
1,00
Solvabilitas

0,70

0,79

0,74

1. CLTTA

0,90

1,02

0,40

0,50

0,7

2.LTDTE

4,19

0,70

8,09
14,04
19,40
23,46
13,84
Aktivitas
4 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 2006, 2007, 2008 dan
2009 mengalami peningkatan.Hal ini berarti menunjukan bahwa penjualan bersih
yang dilakukan perusahaan menghasilkan laba operasi yang meningkat sedangkan
pada tahun 2010 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
2006,2007,2008,2009 mengalami peningkatan,hal ini menggambarkan setiap
rupiah penjualan yang menghasilkan laba bersih mengalami peningkatan dan pada
tahun 2010 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 2006,2008,2009,2010 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 2006 sampai 2007
mengalami kenaikan hal itu disebabkan karena adanya bertambahnya total aktiva
pada perusahaan.sedangkan pada tahun 2008,2009,dan 2010 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 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 2006 – 2009 dan 2010 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.
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil uraian di atas telah dikemukakan yaitu Analisis kinerja
keuangan yang ditinjau dari analisis Rentabilitas,Likuiditas, Solvabilitas, dan
Aktivitas. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa posisi keuangan
PT.Tiara Semesta periode 2006-2010 adalah sebagai berikut:
e. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan
modal yang digunakan dilihat dari Rasio Rentabilitas pada tahun 2006 sampai
tahun 2007 mengalami peningkatan dari (0,15) menjadi (0,5) hal itu
disebabkan oleh kenaikan laba yang lebih tinggi yang berarti kemampuan
economic perusahaan mencerminkan prestasi kinerja
dalam keadaan
baik,sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,02 hal itu
disebabkan oleh rendahnya laba yang lebih sedikit dari pada nilai
aktivanya.dan nilai rata – rata persentase Rentabilitas yaitu 0,21. 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
kurang baik.Rasio rentabilitas perusahaan pada umumnya dapat dikatakan
profitable karena laba yang dihasilkan pada umumnya mengalami fluktuasi
dari tahun ke tahun.
f. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan
menggunakan aktiva lancar dilihat dari Rasio Likuiditasnya pada tahun 2006
sampai 2010 terjadi peningkatan setiap tahunnya. 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 2006 – 2010 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.
g. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban baik jangka
pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan aktiva dilihat dari
rasio solvabilitas, pada tahun 2006 sampai 2007 terjadi peningkatan ini
dikarenakan kenaikan nilai aktiva yang lebih kecil dari pada kenaikan hutang
lancarnya. 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 2008 sampai 2010 terjadi penurunan Hal tersebut menunjukkan

besarnya persentasi hutang lancar terhadap aktiva yang akan menimbulkan
masalah insolvabilitas terhadap klaim kewajiban jangka pendek.
h. Kemampuan perusahaan dalam melibatkan perbandingan antara tingkat
penjualan dan investasi aktiva yang dihitung dengan rasio Aktivitas pada
tahun 2006 sampai 2010 cenderung meningkat untuk setiap tahunnya hal itu
dikarenakan PT.Tiara Semesta sudah mampu memutar barang dagangannya
dengan baik sehingga perputaran persediaan, piutang dan piutang stabil.
5.2 Saran
Dengan membaca kesimpulan tentang kinerja keuangan perusahaan secara
keseluruhan dari tahun 2006-2010, penulis memberikan saran sebagai berikut :
c. Untuk meningkatkan Rasio Rentabilitas dapat ditingkatkan dengan cara
meningkatkan jumlah penghasilkan tanpa diikuti kenaikan biaya-biaya.
Karena jika perusahaan tidak dapat menggunakan modalnya secara efisien
maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melunasi hutanghutangnya.Untuk meningkatkan tingkat likuiditas, perusahaan sebaiknya
mengurangi jumlah hutang jangka panjang dan meningkatkan aktiva.Rasio
solvabilitas sudah cukup baik dan terus ditingkatkan dengan meningkatkan
laba yang dipeoleh dan menekan hutang.Dan pada Rasio Aktivitas harus bisa
mengendalikan piutang dan mampu memutar barang dagangannya dengan
baik sehingga perputaran persediaan, piutang, aktiva tetap dan total aktivanya
tetap stabil.
d. Analisis penilaian kinerja perusahaan seharusmya dilakukan tidak hanya
berdasar data – data historis tetapi dilakukan dengan analisa yang lebih
mendalam mengenai aspek manajemen dan aspek-aspek yang lain dari segi
kualitasnya.
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