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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang sahih (vailid), dan
dapat dipercaya (realiable) tentang sejauh mana Pengaruh Pajak Reklame Terhadap
Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Karawang, yang beralamatkan di
Jl.Ahmad Yani No.1 Karawang. Pada Laporan Pendapatan Pajak Daerah tahun 2009
sampai tahun 2014.
Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan atau memberikan
gambaran tentang perkembangan data yang diolah sehingga data dalam bentuk variabel
Pajak Reklame (X) dan Pajak Daerah(Y) pada DPPKAD Karawang menjadi mudah untuk
dipahami. Analisis statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas
yaitu Pajak Reklame (X) dan Pajak Daerah (Y) dari periode Tahun 2009 sampai dengan
Tahun 2014.
Berdasarkan
perhitungan
analisis
regresi
diperoleh
hasil
Y=
6681550230423+0,795X artinya setiap kenaikan target pajak daerah sebesar satu rupiah
diperlukan kenaikan pendapat koefesien korelasi untuk koefesien korelasi X atas Y
mendapatkan nilai sebesar 0,795 yang artinya Pajak Reklame mempunyai pengaruh yang
kuat terhadap Pajak Daerah. Berdasarkan perhitungan nilai koefesien determinasi untuk
koefesien korelasi X atas Y mendapatkan nilai 63,19 %, yang artinya Pajak Reklame
mempunyai pengaruh sebesar 63,19 % terhadap Pajak Daerah, sedangkan sisanya 36,81 %
dipengaruhi faktor lainnya seperti contoh pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, pajak
penerangan jalan dan pajak daerah lainya yang diberlakukan di Kabupaten Karawang.
Berdasarkan hasil perhitungan Uji Signifikansi Koefesien Korelasi untuk Koefesien
Korelasi X atas Y (Uji t) yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Pajak Reklame dan Pendapatan Pajak
Daerah di Kota Karawang.
Keywords : Pajak Reklame & Pendapatan Pajak Daerah

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Akuntansi merupakan ilmu yang luas maknanya, khususnya akuntasi
komersial yang menjadi panutan akuntasi lainya diantaranya akuntasi perpajakan.
Perpajakan dan akuntasi komerial memiliki hubungan erat sesuai peraturan yang
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berlaku. Akuntasi komersial merupakan alat pembuktian apabila administrasi
perpajakan melaksanakan pemeriksaan pajak (tax audit) untuk mengetahui
kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan iuran rakyat atas kas Negara yang
merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Pada saat pajak dipungut atas
wajib pajak di sini lah terjadinya pencatatan akutansi.
Pajak sendiri terdiri dari beberapa pengelompokan yaitu menurut
golongannya, menurut sifatnya dan menurut pemungutanya.
Pajak menurut golongannya terdiri dari pajak langsung yaitu pajak yang
harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain misalnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada
akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain yaitu pajak
pertambahan nilai (PPN).
Pajak menurut sifatnya terdiri dari pajak subjektif yaitu pajak yang
berpangkal pada atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan
keadaan diri Wajib Pajak misal pajak penghasilan. Pajak objektif yaitu pajak yang
berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan
diri wajib pajaknya misalkan pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah.
Pajak menurut lembaga pemungutanya yaitu pajak pusat adalah pajak yang
dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
Negara, contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak penjualan atas barang mewah, dan
Bea Materai. Selanjutnya Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah juga terdiri
dari dua bagian yaitu pajak propinsi contohnya: pajak kendaraan bermotor dan
pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan pajak kabupaten contohnya : pajak
hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan.
Dengan berlakunya undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
undang-undang Nomor 12 Tahun2008 perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, maka penyelenggaran pemerintah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan memberikan hak dan
kewajian penyelengaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelengaraan
pemerintahan Negara.
Otonomi daerah merupakan suatu peluang besar bagi daerah-daerah di
Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dimasing-masing daerah
diseluruh Indonesia tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Terlebih lagi
telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beragam kekayaan alam dan budaya
yang dapat digunakan sebagai Sumber Pendapatan Daerah apabila dapat
dimanfaatkan dengan tepat. Untuk dapat mengolah sumber pendaptan daerah sendiri
perlu dibuat adanya peraturan yang nantinya diharapkan dapat memaksimalkan
potensi daerah.
Dengan dikeluarkanya undang-undang No.28 tahun 2009, artinya
pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintahan daerah untuk
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mengelola sendiri potensi yang ada di daerahnya. Perkembangan derah tidak lagi
tergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah yang
mandiri berupaya memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimanfaatkan
sebesar-besarnya dengan disertai kebijakan-kebijakan dan langakh-langkah yang
tepat guna untuk membangun daerah kegiatan pembangunan tersebut tercantum
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) yang berisi seluruh
kegiatan pemerintaahan daerah dalam satu tahun yang tergambar dalam angkaangka sesuai dengan rencana pemerintahan.
Pemerintah daerah yang berwenang mengatur dan mengurus daerahnya
sendiri, juga memiliki target pencapaian untuk meningkatkan pendapatan daerah
agar dapat mengembangkan daerahnya menjadi lebih maju.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal utama
pemerintah daerah untuk membangun daerahnya dan untuk memenuhi belanja
daerah. Pendapatan Asli Daerah juga upaya agar daerah tidak lagi tergantung pada
pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber
dari hasil perusahaan daerah seperti: perusahaan pasar, Pajak Reklame, Pajak
Retribusi Kendaraan Dan Kebersihan, pajak Bumi dan Bangunan dan udaha sah
lainya. Sumber pendapatan yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi
tersebut.
Bupati karawang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang No.12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang di dalamya memuat
ketentuan pokok tentang pajak daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan
terbesar dibandaingkan dengan pendapatan daerah lainya hal ini dikarenakan jenisjenis pajak yang beragam dan hampir setiap aksifitas ekonomi dapat tersentuh oleh
pajak. Pajak sendiri terdiri dari beberapa pengelompokan yaitu menurut
golongannya, menurut sifatnya dan menurut pemungutanya.
Pajak menurut golongannya terdiri dari pajak langsung yaitu pajak yang
harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain misalnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak lyang pada
akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain yaitu pajak
pertambahan nilai (PPN).
Pajak menurut sifatnya terdiri dari pajak subjektif yaitu pajak yang
berpangkal pada atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan
keadaan diri Wajib Pajak misal pajak penghasilan. Pajak objektif yaitu pajak yang
berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan
diri wajib pajaknya misalkan pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah.
Pajak menurut lembaga pemungutanya yaitu pajak pusat adalah pajak yang
dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
Negara, contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak penjualan atas barang mewah, dan
Bea Materai. Selanjutnya Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah juga terdiri
dari dua bagian yaitu pajak propinsi contohnya: pajak kendaraan bermotor dan
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pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan pajak kabupaten contohnya: pajak
hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan.
Pajak daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tidak semua pajak daerah yang tercantum dalam undang-undang pajak
daerah dan retribusi daerah juga berlaku diseluruh daerah pemrintah berhak
memberlakukan atau tidak suatu pajak daerah di daerahnya tergantung dengan
potensi yang ada di suatu daerah.
Pajak Reklame merupakan pajak yang dipungut di kota karawang.
Tercantum dalam Peraturan Bupati Karawang No.97 tahun 2012. Pajak reklame
adalah pajak yang dipungut atas seluruh penyelenggaraan reklame baik orang
pribadi maupun badan. Reklame sendiri terbagi menjadi tiga kelompok yaitu
reklame tetap adalah reklame yang dipasang secara permanen disebuah tempat
dalamm jangka waktu tertentu, reklame insidetil atau tidak tetap adalah reklame
yang proses pemasangan bersifat sementra biasanya perlu adanga ifen-ifen tertentu
barulah reklame jenis ini dipasang, dan rekleme berjalan adalah reklame yang di
tempel atau dibuat di mobil-mobil berupa gambar produk.
Perkembanga kota karwang beberapa waktu terakhir ini banyak mengundang
para pembisnis dari luar kota maupun dalam kota untuk bersaing dan memberikan
promosi atas usahnya, mereka sering kali mengunakan media reklame untuk
mempromosikan produk nya, hal tersebut salah satu penyebeb menjamurnya usaha
pembuatan papan rekleme. Hampir disetiap ruas jalan di kota karawang ini dapat
kita jumpai papan reklame dengan berbagai warna, jenis maupun corak hal ini
merupakan dasar mengapa penulis tertarik untuk meneliti tentang pendapatan pajak
reklame, dikarenakan semakin banyaknya wajib pajak terkait tentang pajak reklame
maka hal tersebut juga dapat meningkatkan presentase peningkatan pajak daerah
khusunya pajak reklame.
2. Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah utama
dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Seberapa besar pajak reklame yang dipungut oleh pemda Karawang ?
2. Seberapa besar Pendapatan Pajak Daerah daerah yang diterima oleh Pemda
Karawang?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pajak reklame terhadap pendapatan daerah
pada Pemda karawang ?
3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui seberapa besar pajak reklame yang dipungut oleh pemda
Karawang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan pajak daerah di kabupaten
Karawang.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara pajak reklame dan pendapatan
pajak daerah di kabupaten Karawang
B. LANDASAN TEORI
1. Pajak Daerah
Dilihat dari pengelompokan pajak di atas menurut lembaga pemungutnya penulis
mencoba menjabarkan tentang pajak daerah sesuai dengan judul sekripsi ini yaitu
Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak
Daerah Di Kabupaten Karawang, dimana Pajak Reklame merupakan bagian dari
Pajak Daerah Yang di berlakukan di Kabupaten Karawang.
Dalam buku Ekonomi Pablik karya Suparmoko, ada beberapa istilah yang erat
kaitanya dengan Pajak Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :
1) Daerah Otonom, selanjutnya disebut derah adalah, kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
ursan pemerintahan dan kepetingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak daerah, adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendaatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
3) Badan, adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainya Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalm bentuk apapun, firma, kongsi,dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi masa,organisasi sosial politik, atau organisasi lainya,
lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.
4) Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
Wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
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2. Pajak Reklame
Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang ada di Kabupaten
Karawang pengertian dari Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media
yang menurut bentuk dan susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial,
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mengujikan suatu
barang, jasa atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat atau
umum , kecuali yang di lakukan oleh pemerintah.
Menurut Suparmoko dalam bukunya Ekonomi Publik mengemukakan
bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan rekleme. Rekleme
adalah benda, alat, pembuatan atau media yang di pergunakan untuk
memperkanalkan menyampaikan, memuji suatu barang atau jasa agar menarik
perhatian umum.
Pengenaan pajak reklame tidak selalu ada pada seluruh kabupaten atau kota
di indonesia. Karena wewenangan yang diberikan kepada
pemerintah
kabupaten atau kota untuk memberlakukan atau tidak suatu jenis pajak di Kota
atau Kabupatennya, pemerinah daerah harus terlebih dahulu untuk menerbitkan
peraturan daerah tentang pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum
dan pelaksanaan pajak, pengenaan dan pemungktan pajak Reklame di
Kabupaten atau Kota tersebut.
3. Klasifikasi Pajak Reklame
Menurut pengeneaanya pajak reklame diklasifikasikan menjadi tiga macam
yaitu :
1. Reklame Isidentil
Adalah reklame yang hanya dibuat untuk momen-momen tertentu misalnya
diadakanya promo suatu barang untuk jangka waktu tertentu.
2. Reklame Tetap
Adalah reklame yang dipasang secara permanen disuatu tempat dan jangka
waktu pemasanganya cukup lama.
3. Rekleme Bejalan
Adalah reklame yang ditempel dimobil-mobil dengan tujuan untuk menarik
perhatian konsumen
4. Dasar Hukum Pajak Reklame
Dasar hukum pemungutan pajak reklame Menurut Siahaan dalam bukunya
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2005) dasar hukum pemungutan pajak
reklame adalah sebagai berikut :
1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah .
3) Peraturan daerah Kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak reklame.
[Volume 7] No.2, Desember 2014

6

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

4) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak reklame sebagai
pelaksanaan tentang pajak rekleme di kota/kabupaten tersebut.
Dasar pemungutan pajak reklame.
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2009 pasal 49
1. Dasar penganaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
2. Dalam hal reklame diselanggarakan oleh pihak ketiga nilai sewa sebagai
mana yang di maksud pada ayat satu di tetapkan berdasarkan nilai kontrak
reklame nilai kontrak reklame.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa raklame sebagiamana
dimaksud pada ayat satu dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan
yang digunakan, lokasi penempatan, jumlah, dan ukuran media reklame.
4. Dalam hal nilai sewa reklame sebagiamana dimaksud pada ayat dua tidak
diketahui dan /atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame di tetapkan
dengan mengunakan faktor-faktor sabagaimana dimaksud ayat tiga
ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Cara penghitungan nilai sewa reklame sebagimana di maksud pada ayat tiga
di tetapkan dengan peraturan daerah.
6. Hasil pengitungan nilai sewa reklame sebagimana di maksud pada ayat lima
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
5. Nilai Sewa Rekleme
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2009 pasal 50
1. Tarif pajak reklame di tetapkan paling tinggi sebesar 25%.
2. Tarif pajak reklame di tetapkan dengan peraturan daerah.
Rumus perhitungan pajak reklame :
 Untuk reklame tetap yang mempunyai sisi dengan jenis produk selain
Rokok.
PKP = NPS x L
Keterangan :
PKP = Pokok Ketentuan Pajak
NPS = Nilai Pajak Persatuan
L = Luas Reklame
 Untuk reklame tetap yang memiliki sisi lebih dari satu
PKP = NPS x LxS
Keterangan :
S = Jenis Produk
 Besarnya Pokok ketetapan Pajak Reklame Insidentil di hitung dengan
rumus :
PKP = NPSxJS
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Keterangan :
JS= Jumlah satuan
Catatan : Tarif yang dikenakan atas pajak Reklame di Kota karawang adalah
sebesar 25%
6. Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame
Pada poin ini penulis memberi contoh cara perhitungan pajak reklame jenis
papan.
Contoh Kasus Perhitungan Pajak Reklame:
Sebuah took bangunan yang terletak di Jl. Ir.H. Juanda memasang papan nama
toko yang bersangkutan. Ukuran reklame yang dipasang yaitu panjang= 4
meter, Lebar= 0,5 meter, reklame dipasang dengan ketinggian 4 meter dari
permukaan tanah, lama pemsangan reklame 365 hari (1 tahun).
Dari data di atas maka di ketahui :
Luas reklame = 4 m x 0,5 m = 2 m2
Ketinggian reklame = 4 meter
Lama penyelenggaraan reklame =365 hari
Tarif pajak biilboard = 25%
Retribusi reklame = 25%
Wilayah pemasangan reklame di Jl. Ir. H. Juanda masuk ke kelompok A .
Reklame dipasang di luar gedung di luar sarana pemerintah sehingga :
Tarif Nilai Strategis = Rp 120.000
Tari nilai jual permeter = Rp 450.000
C. METODE PENELITIAN
1. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
1. Pengertian Pajak Reklame
Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame,
reklame merupakan media yang digunakan sebagai alat promosi untuk
memperkenalkan, menyampaikan, memuji suatu barang atau jasa yang menarik
perhatian umum dimana ragamnya juga sangat berfariasi.
2. Definisi Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iyuran yang dapat dipaksakan yang dilaksanakan oleh
orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung.
3. Hubungan Pajak Daerah dan Pajak Reklame
Pada poin ini kita akan membahas tentang hubungan kedua variabel yaitu
variabel indepanden dan variabel dependen dimana variabel independen di sini
adalah pajak reklame dan variabel dependennya adalah pajak derah. Pajak
reklame merupakan salah satu dari sekian banyak pajak daerah misalkan: pajak
hiburan, pajak restoran, pajak hotel dan lainya. Yang di berlakukan di kota
karawang. Alasan mengapa penulis lebih memilih pajak reklame untuk diteliti
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dari pada pajak lainya yaitu, karena pengadaan reklame di kota karawang yang
menjamur keberadaannya serta tarif pajak yang dikenakan juga lumayan cukup
besar yaitu 25% hal tersebut memungkinkan adanya peningkatan persentase
pendapatan daerah yang disumbangkan dari pajak reklame.
2. Teknik Analisa Data
Metode analisis data merupakan metode yang diguanakn untuk mengolah data yang
telah di peroleh dengan cara penyederhanaan data sehingga mudah di baca dan
diinterpretsikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis regresin
sederhana.
1. Analisis Regresi
Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variael X
dan Y. Pengaruh ini bersifat linier dapat dinyatakan dalam suatu fungsi Y=f(X)
yang dijabarkan dalam sebuah rumus regresi yaitu:
Y = a + bX
b= n . ∑XY - ∑X ∑Y
n∑X2 – ( ∑X )2
a=∑Y – b . ∑X
n
Dimana :
Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent)
X = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent)
a = konstanta
b = koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan
oleh Predictor.
2. Koefisien Korelasi
Koefisien korelasi merupakan hubungan indeks yang mengatur hubungan linier
antara sepanjang variabel. Pada penelitian ini analisis korelasi digunakan karena
peneliti ingin mengetahui bagaimana serta seberapa kuat hubungan antara jumlah
penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Rumus koefisien
korelasi yang akan digunakan untuk menguji hubungan antra penerimaan pajak
reklame terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut.
r=
nΣxy – (Σx) (Σy)
.
√{nΣx² – (Σx)²} √nΣy2 – (Σy)2
Dimana :
n = Banyaknya Pasangan data X dan Y
Σx = Total Jumlah dari Variabel X
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Σy = Total Jumlah dari Variabel Y
Σx2= Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X
Σy2= Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y
Σxy= Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan Variabel Y
Nilai koefisien (r) linier berkisar antara -1,00 sampai dengan 1,00 jika ternyata dalam
perhitungan ditemukan r yang lebih besar dari +1,00 atau lebih kecil dari -1 hal
tersebut menunjukan adanya kekeliruan penghitungan.
Apabila nilai koefisien korelasi negatif berarti terdapat korelasi yang negatif atau
hubungan yang berlawanan arah atara fariabel X dan variableY. Sedangkan bila r
positif berarti hubungan antara variable X dan variable Y positif.
a. Apabila r=0 atau mendekati 0, maka hubungan antara korelasi sangat lemah dan
tidak terdapat korelasi sama sekali.
b. Apabila r=+1 atau mendekati 1, maka hubungan korelasi sangat kuat serta terjadi
korelasi yang searah ( jika X naik maka Y pun naik )
c. Apabila r=-1 atau mendekati -1, maka korelasi sangat kuat sekali serta terjadi
korelasi yang berlawanan ( jika X naik maka Y turun sebaliknya )
d. Untuk menentukan hubungan antar variable yang sedang diteliti menggunakan
criteria sebagai berikut.
Tabel. 2.1
Interprestasi Nilai Koefisien Korelasi
Interfal
koefisien
0,00-0,199
0,20-0,399
0,40-0,599
0,60-0,799
0,80-1,00

Tingkat keeratan Hubungan
Korelasi Lemah tidak ada korelasi
Korelasi Rendah
Korelasi Sedang
Korelasi Kuat
Korelasi Sangant Kuat

Sumber : Sugiyono (2009 :250)

3. Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur presentase dari hasil yang telah di
peroleh antara pengaruh variabel dependen dan variabel indepanden.
Rumus koefisien Determinasi :
KD=r2 x100%
Dimana :
r2= Koofisien korelasi
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4. Uji Signifikasi
Setelah koefisien korelasi dihitung, selanjutnya akan diuji apakah nilai koefisien
yang diperoleh signifikan (bermakna) atau tidak. Untuk menguji ketrlibatan atar
hubungan tersebut maka digunakan rumus uju t sebagai berikut :
t = r√n-2
√1-r2
Dimana :
r= koefisien korelasi
n= jumlah pasangan data observasi.
Setelah dilakukan penghitungan uji t tersebut akan diambil sebagai hasil dari
uji penelitian, uji yang dilakukan adalah uji satu pihak. Uji satu tihak di pilih dengan
hipotesisi penelitian bhwa terdapat pengaruh antara penerimaan pajak reklame
terhadap pendapatan daerah kota karawang.
Kriteria penerimaan dan penolakan adalah sebagai berikut :
Terima H0 jika t hitung ≤ t tabel
Tolak H0 Jika t hitung ≥ t tabel
Jika H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua
variabel yaitu penerimaan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap peningkatan
pendapatan daaerah di kota karawang.danapabila H0 ditolak, artinya terdapat
pengaruh yang signifikan antar kedua variabel tpenerimaan pajak reklame
berpengaruh pada peningkatan pedapatan daerah di kabupaten Karawang hipotesis
alternatif (Ha). Penghitungan di bantu dengan menggunakan sofwere SPSS.
5. Pendapatan Tingkat Signifikasi
Tingkat signifikasi yang akan digunakan adalah 5% hal ini disebabkan karena 5%
dianggap cukup ketat dalam menguji hubungan antar variabel dependen dan veiabel
indepanden. Disamping itu tingkat signifikan ini umum digunakan dalam penelitianpenelitian sosial. Tingkat signifikasi 5% mempunyai arti bahwa kemungkinan besar
dri hasil penarikan kesimpulan mempunyai probilitas 95% atau toleransi kesalahan
5%.
6. Penarikan Simpulan
Setelah melaksanakan tahapan-tahapan penelitian diatas, maka peneliti akan
melasanakan analisis berdasarkan hasil pengolahan dan pengujian tersebut. Analisis
tersebut akan membahas pengaruh variabel independen dan variabel depanden
dalam hal ini digunakan penolakan H0 atau penerimaan hiptesis alternatif (Ha)
kemudian dari analisis tersebut akan ditarik simpulan dan saran-saran untuk peneliti
selanjutnya.
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D. PEMBAHASAN
4.2.1. Perlakuan Akuntansi atas Pajak Reklame Terhadap Wajib Pajak dan
DPPKAD
Contoh kasus :
PT. Arya Sena Panca Darma melakukan pemasangan Reklame Insidentil
dengan periode 5 Desember 2013 sampai dengan 4 Januari 2014 (1 tahun)
dengan total pajak yang harus di bayarkan adalah sebesar Rp. 50.000,Perlakuan Akuntansi Pajak Reklame Wajib Pajak
Biaya Pajak Reklame
50.000
Kas
50.000
(Mencatat pengeluaran untuk Pajak Reklame)
Perlakuan Akuntansi Pajak Reklame di DPPKAD
setelah PT. Arya Sena Panca Darma membayar Pajak Reklame, maka
DPPKAD akan mencatat :
Kas Daerah
50.000
Pendapatan Pajak Reklame
50.000
(Mencatat penerimaan pendapatan dari Pajak Reklame di DPPKAD)
4.2.2.

Analisis Data Hubungan Pajak Reklame dengan Pajak Daerah
Analisis statistika deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan atau
memberikan gambaran tentang perkembangan data yang diolah sehingga data
dalam bentuk variabel Pajak Reklame (X) dan Pendapatan Pajak Daerah (Y)
dari Dinas Pendapatn Keuangan dan Asset Daerah di Kota Karawang menjadi
mudah untuk dipahami. Analisis statistika deskriptif variabel dalam penelitian
ini meliputi variabel bebas yaitu Pajak Reklame (X) dan Pendapatan Pajak
Daerah (Y) dari Pendapatan Pajak Daerah (Y) periode Tahun 2008 sampai
dengan Tahun 2012.
Adapun data-data tersebut penulis uraikan di bawah ini :
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1. Analisis Data Penerimaan Pajak Reklame
Tabel 1.4
Data target penerimaan Pajak Reklame dan Realisiasi Penerimaan Pajak Reklame Pada
Periode 2009 s/d 2014
Tahun

Trget Penerimaan
Pajak Reklame

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah

2350000000
2790000000
4507543050
5150000000
5770000000
5375000000
25942543050

Realisasi
Penerimaan
Pajak Reklame

Persentase

3297276465
3397659804
5999917906
6098500788
5231559807
5576190855
29601105625

140%
122%
133%
118%
91%
104%

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dapat dilihat dari data di atas antara target penerimaan pajak reklame dan
realisasinya sangat jelas terlihat bahwa penerimaan pajak reklame selalu memenuhi
target yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Karawang sekalipun setiap
tahunya target penerimaan selalu dinaikan, hal ini menunjukan bahwa para perusahaan
niaga semakin tertarik dengan media promosi melalui pajak reklame dikarenakan
reklame dapat dilihat atau di dengar semua kalangan tanpa harus memiliki keahlian
khsusus dalam hal ini media internet yang juga sudah berkambang sebagai media
promosi namun internet tidak selalu dapat diakses oleh seluruh kalangan hanya
beberapa kalangan saja yang seringkali mengunakan media internet dalam akfitas
sehari-harinya.
Namun di lihat dari segi presentase pajak reklame mengalami kenaikan pada
tahun 2009 sebesar 140% dan penurunan presentase terjadi pada tahun 2013 sebesar
71%.
Tabel 4.2
Analisis Data Pajak Reklame
Tahun
2009

Pajak Reklame
(X)
3297276465
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3397659804
5999917906
6098500788
5231559807
5576190855
29601105625
4933517604
3297276465
6098500788

Pada Tabel 4.4 dapat di lihat Pajak Reklame (X) pada DPPKAD Kota
Karawang dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Pajak Reklame tertinggi terjadi pada
tahun 2012 sebesar 6082150788 , sedangkan Pajak Reklame terendah terjadi pada
tahun 2009 sebesar 3257126556 . Rata-rata Pajak Reklame (X) di Kabupaten
Karawang dari tahun 2009 sampai tahun 2014 yaitu sebesar 4357202134.
2. Analisis Peneriamaan Pajak Derah
Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Derah, Target Penerimaan dan
Presentase
Periode 2009 sampai Dengan 2014
Target
Realisasi
Tahun Penerimaan Pajak
Peneriamaan
Persentase
Daerah
Pajak Daerah
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah

53758850000
70880181600
162195008337
301587954175
382995700000
526526950000
1497944644112

65818015471
77811589965
240875370850
477595086584
466028000475
554203022658
1882331086003

122%
110%
149%
158%
122%
105%

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari data di atas dapat dilihat adanya kenaikan pada penerimaan pendapatan
pajak daerah secara signifikan setiap tahunya dari ketentuan target yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Karawang kenaikan tertinggi terjadi pada periode 2012
dimana niali persentase mencapai 158% dan Persentase Kenaikan Pajak Daerah terkecil
terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 105%.
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Tabel 4.4
Analisis Data Penerimaan Pajak Daerah Periode 2009 s/d 2014
Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah
Rata-rata :
Minimum :
Maximum :

Peneriamaan Pajak
Daerah
65818015471
77811589965
240875370850
477595086584
466028000475
554203022658
1882331086003
313721847667
65818015471
554203022658

Pada Tabel 4.4 dapat di lihat Pajak Daerah (Y) pada DPKAD Kabupaten
Karawang dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Pajak Daerah tertinggi terjadi pada
tahun 2014 sebesar 554203022658, sedangkan Pajak Daerah terendah terjadi pada
tahun 2009 sebesar 65818015471 . Nilai Rata-rata Pendapatan Pajak Daerah (Y) di
DPKAD Kota Karawang dari tahun 2009 sampai tahun 2014 yaitu sebesar
313721847667.
3. Analisis Penerimaan Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak
Daerah
Analisis statistika deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan atau memberikan
gambaran tentang perkembangan data yang diolah sehingga data dalam bentuk
variable Pajak Rekleme (X) dan variabel Pajak Daerah(Y) supaya mudah untuk
dipahami. Analisis statistika deskriptif variabel dalam penelitian ini meliputi variabel
bebas yaitu Pajak Rekleme (X) dan Pajak Derah (Y) dari periode Tahun 2008 sampai
dengan Tahun 2012. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah
rata-rata,
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maksimum dan minimum. Nilai maksimum menunjukan nilai terbesar pada data,
sedangkan nilai minimum menunjukan nilai terkecil pada data. Adapun data-data
tersebut penulis uraikan di bawah ini :
Tabel 4.5
Data Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Daerah Periode 2009 s/d 2014
Peneriamaan Pajak
Pajak Reklame
Tahun
Daerah
(X)
(Y)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah
Rata-rata :
Minimum :
Maximum :

3297276465
3397659804
5999917906
6098500788
5231559807
5576190855
29601105625
4933517604
3297276465
6098500788

65818015471
77811589965
240875370850
477595086584
466028000475
554203022658
1882331086003
313721847667
65818015471
554203022658

3. Analisis Data Pengaruh Pajak Rekleme (X) Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Y)
Tabel 4.6
Analisis Data Pengaruh Pajak Reklame (X) Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Y)
Pajak Reklame
(X)

Tahun

Pajak Daerah
(Y)

X2

Y2

XY

2009

3297276465

65818015471

10872032086642900000

4332011160540800000000

217020193385534000000

2010

3397659804

77811589965

11544092143717300000

6054643532881290000000

264377311509410000000

2011

5999917906

240875370850

35999014878739400000

58020944282125000000000

1445232450677310000000

2012

6098500788

477595086584

37191711861236600000

228097066729178000000000

2912614011877450000000

2013

5231559807

466028000475

27369218014217900000

217182097226727000000000

2438053356221590000000

2014

5576190855

554203022658

31093904451385600000

307140990323264000000000

3090341826758900000000

29601105625

1882331086003

154069973435940000000

820827753254716000000000

10367639150430200000000

Jumlah

1. Analisis Regresi
Y = a+bX
b = n. ∑XY - ∑X∑Y
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n.∑X2 – (∑X) 2
b = 6 (10367639150430200000000) – (29601105625)( 1882331086003)
6. (154069973435940000000) – (29601105625)2
b= 62,205,834,900,669,200,000,000
48,194,386,393,232,000,000
b= 1290.728
a= ∑Y –b∑X
n
a= 1882331086003 - 1290.728(29601105625)
6
a= 40089301382540
6
a= 6681550230423
Y= a+bx
Y= 6681550230423+ 1290.728 X
Y= 6681550231714 X
Berdasarkan
perhitungan
analisis
regresi
diperoleh
hasil
Y=
6681550230423+0,795X artinya setiap kenaikan target pajak daerah sebesar satu
rupiah diperlukan kenaikan pendapatan pajak reklame sebesar 6681550231714 rupiah
2. Analisis Korelasi Sederhana
Menghitung Nilai Koefesien Korelasi untuk Koefesien Korelasi X atas Y
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Berdasarkan perhitungan nilai koefesien korelasi untuk koefesien korelasi X atas Y
mendapatkan nilai sebesar 0,795 yang artinya Pajak Reklame mempunyai pengaruh
yang kuat terhadap Pajak Daerah.
3.

Analisis Koefisien Determinasi
Menghitung Nilai Koefesien Determinasi untuk Koefesien Determinasi X atas Y
KD = r2 x 100 %
KD = (0.795) 2 x 100 %
KD = 63.19%
Berdasarkan perhitungan nilai koefesien determinasi untuk koefesien Determinasi X
atas Y mendapatkan nilai 63,19 %, yang artinya Pajak Reklame mempunyai
pengaruh sebesar 63,19 % terhadap Pajak Daerah sedangkan sisanya 36.81 %
dipengaruhi oleh faktor lain di luar pembahasan penelitian ini misalkan pajak
hiburan, pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan dan pajak
deerah yang lainya yang diberlakukan di Kabupaten Karawang.

4. Uji Signifikansi Koefesien Korelasi untuk Koefesien Korelasi X atas Y (Uji t)
Hipotesis Statistik (H0 dan Ha)
a) H0 = 0, artinya : Tidak ada pengaruh antara Pajak Reklame terhadap Pendapatan
Pajak Daerah Di Kota Karawang
b) Ha ≠ 0, artinya : Terdapat pengaruh antara Pajak Reklame terhadap Pendapatan
Pajak Daerah Di Kota Karawang
Menentukan t hitung :
t hitung =

= 0,795√6-2
√ 1-0.795 2
= 4.318
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Pengujian Hipotesis
Kriteria Pengujian :
H0 diterima jika t hitung ≤ t tabel
Ha diterima jika t hitung ˃ t tabel
Nilai t hitung = 4,318
Nilai t tabel = 2,776
Karena nilai t hitung = 4,318 ˃ t tabel = 2,776
Maka Ha diterima.
Berdasarkan hasil perhitungan Uji Signifikansi Koefesien Korelasi untuk Koefesien
Korelasi X atas Y (Uji t) yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Pajak Reklame dan Pendapatan Pajak
Daerah di Kota Karawang.
Selain mengnakan perhitungan statistik secara manual untuk dapat memaksimalkan
hasil perhitungan peneliti juga mengunakan penghitungan melaui software SPSS 21
dengan hasil perhitungan sebagai berikut :
Berdasarkan penghitungan melalui metode software SPSS 21 diperoleh keterangan
seperti yang tertera pada table berikut :
Tabel 4.7
Hasil Penghitungan Korelasi Pajak Reklame dengan Pajak Deerah
b

Model Summary
Model
R
R
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Square
Estimate
a
.795
.632
.540 145588967689.09
1
4
a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame
b. Dependent Variable: Pendapatan Pajak Daerah

Durbin-Watson
1.153

Melihat hasil perhitungan spss pada tabel di atas, maka diperoleh informasi bahwa
nilai R pada kolom kedua dan baris kedua adalah sebesar 0,795 satuan, maka nilai ini lebih
besar dari pada nilai Rtabel dengan n = dk -2 = 3 pada taraf signifikan 5% atau 0,795 ≥
0,540. Sehingga diperoleh nilai Koefisien Determinasi (KD) sebesar 6,32 %.
Tabel 4.8
Hasil perhitungan SPSS 21 Nilai Koefisien Pajak Rekleme Dan Pendapatan Pajak Daerah
a

Model

Coefficients
Unstandardized Coefficients
B

Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t
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-6681550230423 260309035407.359

Pajak
134.596
Reklame
a. Dependent Variable: Pendapatan Pajak Daerah

51.370

.795

-1.346

.250

4.318

.059

Berdasarkan tabel tersebut, koefisien konstan untuk a pada kolom kedua dan barik
pertama adalah 6681550230423 satuan dan untuk b pada kolom keempat dan baris ketiga
adalah
0,795
satuan.
Sehingga
persamaan
strukturnya
menjadi
Y=
6681550230423+0,795X. kotribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) tertera
pada kolom kelima dan baris ketiga sebesar 2,620 satuan. Dengan demikian nilai T hitung
lebih besar dari pada ttabel ( df=n-2 = 5-2=3) dengan taraf nyata 5% untuk uji dua pihak
atau 4,318 ≥ 2,776 . Demikian variabel X ( Pajak Reklame ) berpengaruh signifikan
terhadap variabel Y (Pajak Daerah), hal ini ditunjukan oleh keterangan tabel pada kolom
kelima baris ketiga, yaitu sebesar 2,620. Yang mengindikasikan Ha diterima dan Ho
ditolak, karena nilai signifikasi lebih kecil dari nilai a atau 2,620 ≤ 0,05.
E.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis,
atas pengaruh Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karawang,
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerimaan pajak Reklame di kota Karawang pada periode 2009 sampai
dengan periode 2014 mengalami kenaikan yang sangat pesat dan selalu
mencapai target, hal ini menujukan minat dari para pengusaha niaga untuk
mengunakan media reklame sebagai media promosi atas perusahaan mereka,
sekalipun media internet juga dapat di jadikan sebagai media promosi namun
media internet tidak tapat di akses untuk seluruh kalangan hanya beberapa
kalangan yang akrab dengan media internet, maka media reklame dirasa
lebih dapat menyelruh menjangkau seluruh kalangn masyarakat karena dapat
secara langsung di lihat maupun di dengar oleh masyarakat.
2.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dari periode 2009 sampai dengan
2014 selalu mengalami kenaikan yang signifikan dan selalu mencapai target
yang diharapkan hal ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan pada subsub pajak daerah sendiri dari tahun ke tahun pemahaman dan kepatuhan
pajak para wajib pajak khususnya dibagian Perpajakan Daerah semakin
meningkat hal ini lah yang mempengaruhi kenaikan pendapatan pajak daerah
di kota karawang, selain dari itu aksifitas ekonomi di kota karawang juga
mengalami kenaikan terlihat dari perubahan kota karawang dari kota yang
agraris menjadi kota industri hal ini sangat mungkin menjadi penyebab
kenaikan pendapatan daerah khususnya sektor perpajakan.

[Volume 7] No.2, Desember 2014

20

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

3.

ISSN:2302-8599

Berdasarkan pengujian statistik melalui perhitungan manual maupun
softwhere SPSS 21 disimpulkan keterkaitan antara pajak daerah dan pajak
reklame adalah sebagai berikut :
 Berdasarkan perhitungan analisis regresi diperoleh hasil Y=
6681550230423+0,795X artinya setiap kenaikan target pajak daerah
sebesar satu rupiah diperlukan kenaikan pendapatan pajak reklame
sebesar 6681550231714 rupiah
 Berdasarkan perhitungan nilai Korelasi Sederhana
X atas Y
mendapatkan nilai sebesar 0,795 korelasi antara variabel Pajak Reklame
dengan Pajak Daerah Sebesar 0,795 hal ini berarti ada hubungan yang
kuat karena nilai mendekati angka 1.
 R Square atau KD = 0, jika diubah dalam bentuk presentasi maka
menjadi 63,19% atrinya persetntasi sumbangan pengaruh variabel pajak
reklame terhadap pajak daerah sebesar 63,19 % sedangkan sisanya
36,81 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam
model ini misalkan pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak
kendaraan bermotor atau pajak daerah lainnya yang dibelakukan di
kabupaten Karawang.
 T hitung ( df=n-2=3=3,182 ) pengujian jika –T tabel ≤ - T hitung ≤ T
tabel maka Ha diterima.
Jika –Thitung ≤ -T tabel atau T hitung ≥ T tabel maka Ho ditolak.
Kesimpulan T hitung ≥ T tabel ( 4,318 ≥ 2,776 ) sehingga dapat
disimpulkan Pajak Reklame berpengaruh kuat terhadap Pajak Daerah.

Berdasarkan kepada hasil penelitian pada bab terdahulu, maka penulis mencoba
menarik kesimpulan bahwa pada tahun 2009 sampai tahun 2014 Pajak Reklame
mempunyai hubungan yang kuat terhadap pajak daerah, kekuatannya sebesar
63,19%. Besarnya kotribusi pajak Reklame terhadap pajak daerah sebesar 63,19%
mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan.
2. Saran
Beberapa saran yang dikemukakan penulis di bawah ini, kiranya dapat membantu
DPKAD Kota Karawang untuk menjadi bahan masukan dimasa yang akan datang
diantaranya yaitu :
1. Penerimaan pendapatan pajak Reklame mengalami peningkatan yang
signifikan dan di harapkan pada pihak yang berwenang dapat
mempertahankan penerimaan pajak daerah terutama disektor pajak reklame.
2. Penerimaan pajak daerah memingalami kenaikan yang signifikan dari tahun
ke tahun sekalipun target pendapatan setiap tahunya di naikan namun pada
penerimaan tetap dapat memenuhi target yang diharapkan bahkan cenderung
lebih tinggi, kepada pihak yang berwenang diharapkan dapat mempertahankan
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prestasi tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya di
sektor perpajakan.
3. Pajak reklame mempunyai pengaruh yang kuat terhadap peningkatan
pendapatan pajak daerah pengaruh tersebut sebesar 63,19% kepada pihak
yang berwajib disarankan untuk dapat mempertahankan peningkatan pajak
daerah khususnya Pajak Reklame.
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ANALISIS PROSEDUR AUDIT INTERNAL
DALAM MENUNJANG EFEKTIFITAS SISTEM PENGGAJIAN CADDIE PADA
PT.LOTUSLAKES GOLF CLUB
Fitrawansyah
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan audit internal dalam
menunjang sistem penggajian caddie pada PT.Lotuslakes Golf Club, untuk mengetahui
prosedur audit internal dalam menunjang efektifitas sistem panggajian caddie pada
PT.Lotuslakes Golf Club.
Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analistis.
Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yang diperoleh dari
hasil penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara dan data sekunder yang
diperoleh melalui literatur kepustakaan, dokumen perusahaan, catatan laporan penggajian
caddie perbulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur audit internal pada PT. Lotuslakes
Golf Club berperan penting dalam menunjang efektivitas pengelolaan gaji, pada dasarnya
Audit Internal pada PT.Lotuslakes Golf Club seharusnya terpisah atau berdiri sendiri
menjadi Departement tersendiri, disamping itu kurangnya pengawasan yang mungkin
terlewati oleh Caddie master selaku staff yang berperan penting dalam pengecekan awal
pelaporan penggajian caddie kepada HRD yang saat ini menjadi Audit intern berpengaruh
pada hasil gaji yang di dapatkan oleh caddie, karena penghitungan gaji yang masih di
tentukan oleh penghasilan yang di dapatkan caddie dengan mendampingi customer oleh
sebab itu kemungkinan salah pencatatan dan penghitungan gaji bias saja terjadi. HRD
selaku audit intern di sarankan melakukan verifikasi bukti-bukti pembayaran sebelum
akhirnya dilakukan proses selanjutnya.
Kata Kunci
: Prosedur Audit Internal berperan sangat penting dalam proses
penggajian caddie, efektivitas pengelolaan gaji dilakukan agar diketahui
apakah pengelolaan gaji di perusahaan tersebut sudah berjalan dengan
baik ataukah ada yang kurang.
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan yang pesat pada dunia usaha akan berpengaruh pula terhadap
lingkup aktivitas perusahaan-perusahaan yang merupakan tulang punggung
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perekonomian bagi perkembangan dunia usaha. Keadaan ini mengakibatkan jumlah
operasi yang merupakan tanggung jawab manajemen semakin meningkat dan
kompleks, sehingga manajemen akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsi
pengendalian terhadap setiap tahapan operasi perusahaan, dan dilain pihak manajemen
dituntut untuk mengelola perusahaan secara efektif dan efisien.
Disadari sepenuhnya bahwa efektivitas sebagai dasar dari keberhasilan dan
sebagai syarat minimal untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam melaksanakan
misinya, selain itu juga akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang pada
umumnya diluar jangkauan manajemen. Kondisi semacam ini menuntut pemimpin
perusahaan untuk melimpahkan sebagai wewenang, tugas, dantanggung jawabnya
kepada bawahan secara sistematis.
Dengan semakin besarnya suatu perusahaan, maka semakin besar pula
kesempatan untuk melakukan penyelewengan sehingga mengakibatkan terjadinya
inefisiensi, kebocoran, dan ketidak taatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan
perusahaan. Oleh karena itu, untuk menghindari diperlukan suatu audit internal yang
merupakan salah satu unsur dari pengelolaan yang memadai.
Dengan pengelolaan yang memadai maka manajemen diharapkan mampu
menyediakan data dan laporan yang dapat dipercaya, dapat diuji, serta diyakini
kebenarannya, selain itu juga dengan pengendalian yang memadai dapat meningkatkan
efisiensi operasi perusahaan, serta mentaati dan melaksanakan kebijakan-kebijakan
yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan.
Pengelolaan yang memadai adalah yang menerapkan unsur-unsur pengelolaan,
salah satu unsur dari pengelolaan adalah adanya unit organisasi yang bertugas
melakukan audit atau pemeriksaan dan kedudukannya dalam perusahaan adalah
independen, unit ini disebut juga Audit Internal. Unit audit internal harus bebas dari
pengaruh bagian-bagian yang ada di perusahaan dimana audit internal ini akan
melakukan penilaian. Pengujian, dan pengkajian secara cermat dari unsur-unsur
lainnya yang terkandung dalam suatu pengendalian intern yang memadai.
Kegiatan audit internal yang menjadi sasaran penelitian dikarenakan :
1. Tidak semua perusahaan memiliki unit audit internal yang merupakan bagian yang
berdiri sendiri walaupun sudah menjalankan fungsi audit internal.
2. Unit audit internal wajib dilaksanakan terutama bagi perusahaan yang volume
kegiatannya besar.
3. Peranan audit internal di dalam menunjang efektivitas pengelolaan gaji akan
menjadi suatu hal yang penting dikarenakan bahwa masalah penggajian tersebut
baik secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan laju
perkembangan suatu perusahaan, dan sebaliknya kesalahan dalam
memperlakukannya akan mengakibatkan kehancuran bagi perusahaan.
Peranan audit internal dalam mendukung aktivitas pengelolaan gaji menduduki
posisi yang sangat penting dalam laju perkembangan perusahaan karena dengan adanya
pengendalian intern yang memadai dan adanya sistem yang baik atas gaji dapat
[Volume 7] No.2, Desember 2014

24

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

membantu dalam meningkatkan operasi perusahaan secara efektif juga mencegah dan
mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dan ketidak beresan dalam pemberian
gaji.
Gaji merupakan salah satu masalah penting yang di hadapi perusahaan karena:
1. Didalam suatu perusahaan yang mempunyai jumlah pegawai yang cukup banyak,
gaji artinya bahwa biaya gaji merupakan bagian komponen biaya yang lebih tinggi
dibandingkan komponen biaya lainnya, yang besar dari seluruh operasi perusahaan.
Karena pembayaran gaji yang besar jumlahnya sangat banyak maka risiko
kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan sangat besar.
2. Rumit dan kompleksnya perhitungan biaya gaji, hal ini karena antara lain oleh
adanya potongan-potongan, tunjangan, pajak penghasilan, status pegawai, masa
kerja, serta peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan perusahaan lainnya.
Lotus Lakes Golf Club merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
pariwisata, dalam hal ini Golf. Lotus Lakes Golf Club yang memiliki pegawai
sebanyak 500 orang yang diantaranya adalah caddie golf, akan terus mengalami
penambahan seiring perkembangan perusahaan itu sendiri, mengingat semakin
banyaknya kalangan eksekutif dan ekspatriat yang berdatangan ke Indonesia terutama
yang bekerja di karawang.
Menjadi hal yang penting dikarenakan bahwa masalah penggajian tersebut baik
secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan laju perkembangan suatu
perusahaan, dan sebaliknya kesalahan dalam memperlakukannya akan mengakibatkan
kehancuran bagi perusahaan.
2. Perumusan Masalah
Dari latar belakang yang sudah dirumuskan di atas maka penulis merumuskan
beberapa pertanyaan yaitu :
1. Bagaimana prosedur audit internal atas gaji pada perusahaan PT.Lotuslakes Golf
Club?
2. Bagaimana tingkat efektifitas pengelolaan gaji yang dilaksanakan oleh
PT.Lotuslakes Golf Club?
3. Seberapa besar pengaruh prosedur audit internal dalam menunjang efektivitas
pengelolaan gaji pada PT.Lotuslakes Golf Club?
3. Tujuan Penelitian
Dari permasalahan yang telah diidentifikasikan di atas, maka tujuan dilakukannya
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui prosedur internal audit yang dilakukan pada PT.Lotuslakes
Golf Club.
2. Untuk mengetahui efektifitas system penggajian yang dilakukan pada
PT.Lotuslakes Golf Club.

[Volume 7] No.2, Desember 2014

25

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

3.

ISSN:2302-8599

Untuk mengetahui prosedur audit internal dalam menunjang efektivitas system
penggajian caddie pada PT.Lotuslakes Golf Club.

B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Audit Internal
Audit internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern
dalam suatu organisasi, yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen
struktur pengendalian internal lainnya.
Audit internal menurut Hiro Tugiman adalah sebagai berikut Internal Auditing
atau Audit Internal adalah suatu penilaian fungsi independen yang dibuat yang
dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai
kegiatan yang dilaksanakan organisasi. (2006:99)
Pada tahun 2009, Board of Directors IIA memberikan definisi baru audit
internal sebagai berikut Audit Internal adalah aktivitias independen, keyakinan
obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan
meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai
tujuannya dengan menetapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan
pengendalian dan pengelolaan organisasi.
Berdasarkan Peraturan IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor: Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam
Unit Audit Internal, pengertian audit internal adalah Audit Internal adalah suatu
kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen
dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional
perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola
perusahaan.
Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa audit interna lmerupakan
suatu fungsi penilaian dalam suatu organisasi untuk mempelajari dan menilai
kegiatan-kegiatan perusahaan sehingga dapat memberikan saran kepada manajemen
agar dapat meningkatkan efektivitas suatu perusahaan.
2.Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal
Tanggung jawab penting fungsi audit internal adalah memantau kinerja
pengendalian internal dalam perusahaan. Pada waktu auditor berusaha memahami
pengendalian internal, ia harus berusaha memahami fungsi audit internal untuk
mengidentifikasi aktivitas audit internal yang relevan dengan perencanaan audit.
Lingkup prosedur yang diperlukan untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas
sifat aktivitas audit internal tersebut.
Tanggung jawab seorang audit internal menurut Komite SPAP Ikatan
Akuntan Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2004 :322) yaitu Auditor
internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi,
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memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen
entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung
jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut auditor intern
mempertahankan obyektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.
Wewenang yang dapat ditetapkan bagi auditor internal antara lain:
1. Menyusun program audit internal secara menyeluruh atau semua aktifitas dalam
perusahaan.
2. Menguji keandalan pengendalian manajemen.
3. Tanpa batasan untuk memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan,
pelaporan serta harta milik perusahaan.
3. Pengertian Efektvitas Sistem Penggajian

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa efektivitas sistem penggajian
mengandung pengertiandicapainyakeberhasilan dalam mencapai tujuandapat
menghasilkan informasi mengenai gaji pegawai secara akurat sehingga dapat
bermanfaat bagi pihak yang memerlukan informasi yang dihasilkan.
4. Audit Atas Siklus Penggajian
Siklus penggajian meliputi penggunaan tenaga kerja dan pembayaran
kesemua pegawai, tanpa memperhatikan klasifikasi atau metode penentuan
kompensasi. Pegawai dapat berupa eksekutif dengan gaji tetap ditambah dengan
bonus, pekerja kantor berdasarkan gaji bulanan dengan atau tanpa lembur,
wiraniaga berdasarkan komisi, buruh pabrik dan pegawai serikat pekerja dibayar
berdasarkan jam.
Siklus penggajian dan personalia meliputi semua bentuk kompensasi
yang diberikan kepada seluruh aktivitas tenaga kerja yang dipekerjakan
perusahaan. Rekening-rekening yang terbentuk dalam siklus ini antara lain:
1. Kompensasi pokok (meliputi gaji, upah, insentip, dan macam-macam
tunjangan karyawan)
2. Pajak atas gaji atau upah karyawan
3. Biaya tenaga kerja langsung (biaya overhead pabrik)
4. Biaya tenaga kerja langsung
5. Utang atas gaji/upah karyawan
6. Gaji dibayar dimuka (uang muka gaji)
5. Prosedur Audit Atas Siklus Penggajian
Pembahasan ini ditekankan pada penerapan pengendalian intern untuk
mencegah kesalahan dalam penyediaan data dan untuk mengamankan harta
perusahaan .
a. Personalia dan pengikatan kerja
Bagian kepegawaian menyediakan sumber yang independen untuk
wawancara dan perekrutan pegawai yang cakap. Bagian ini juga merupakan
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sumber catatan yang independen untuk verifikasai intern atas informasi
upah.
Pengendalian intern meliputi metode formal untuk memberikan informasi
mengenai pegawai-pegawai baru kepada pegawai pencatat waktu dan
petugas penyiap gaji, otorisasi tarif gaji/upah awal maupun perubahanperubahan periodiknya, dan tanggal seorang pegawai berhenti bekerja pada
perusahaan. Pengendalian penting yang kedua adalah penyelidikan yang
seksama terhadap kemampuan dan kejujuran pegawai baru.
b. Pencatatan waktu dan penyiapan gaji
Fungsi ini amat penting dalam audit terhadap penggajian, karena langsung
mempengaruhi beban gaji untuk periode berjalan. Pengendalianpengendalian dalam fungsi pencatatan waktu dan penyiapan gaji adalah:
a. Memastikan bahwa pegawai dibayar berdasar lamanya waktu bekerja
serta mencegah pegawai melakukan absensi utk beberapa orang pegawai
atau menyerahkan kartu waktu yang fiktif
b. Harus ada petugas independen untuk menghitung kembali jam kerja
sebenarnya, mengkaji ulang apakah lembur telah disetujui,meneliti kartu
waktu serta memeriksa kembali tarif maupun perhitungan gaji.
c. Mencegah pegawai yang bertugas membuat cek juga bertanggung jawab
menndatangani dan membagikan cek. Selain itu cek harus dicatat dalam
Jurnal penggajian.
d. Upah langsung utk pekerja pabrik harus didistribusikan ke dalam
klasifikasi perkiraan yang benar.
c. Pembayaran Gaji
Pengendalian dalam fungsi ini meliputi sebagi berikut :
1. Penandatangan dan pembagian cek harus ditangani dengan baik
untuk mencegah adanya kecurangan
2. Pengembalian cek yang tidak diambil untuk disetorkan kembali.
3. Dengan menggunakan rekening gaji impres(imprest payroll account)
4. Pengisian formulir pajak dan pembayaran pajak
Pengisian formulir SPT secara hati-hai dan tepat waktu adalah
penting untuk menghindari sanksi-sanksi maupun tuntutan terhadap
perusahaan. Disamping itu perlu adanya verifikasi secara
independen oleh pegawai yang kompeten.
C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono dalam buku (2010:80) populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulan.
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Populasi adalah sekelompok objek yang ditentukan melalui kriteria tertentu
dan dapat dikategorikan ke dalam objek tersebut berupa manusia, dokumendokumen atau file-file yang dapat dianggap sebagai objek penelitian. Sedangkan
yang dimaksud dengan populasi sasaran adalah objek penelitian yang akan
digunakan untuk menjadi sasaran penelitian.
Menurut Sugiyono (2010:81), menjelaskan definisi sampel adalah bagian
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki olehpopulasi tersebut. Dalam penelitian
ini penulis menggunakan teknik probability sampling.
Menurut Sugiyono (2012:82) teknik probability sampling adalah teknik
pengambilan sampel yang diberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota)
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Sampel dalam penelitian ini adalah Manajer, Kepala Bagian Sumber Daya
Manusia, Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan. Sampel dalam penelitian ini
metupakan pejabat yang berkaitan dengn topic yang diteliti.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu
Audit Internal dan variable dependen yaitu Efektivitas Pengelolaan Gaji. Definisi
operasional dari masing-masing variabel tersebut di atas adalah:
1. Audit Internal
Audit Internal adalah proses pemeriksaan internal atas pengendalian yang
dilakukan manajemen berjalan dengan baik serta efektif, hingga unit-unit yang
menjalankan sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
2. Efektivitas Pengelolaan Gaji
Sistem penggajian merupakan suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi
mengenai gaji pegawai secara akurat sehingga dapat bermanfaat bagi pihak
yang memerlukan informasi yang dihasilkan. Sistem penggajian diperlukan
apabila pegawai telah cukup banyak dan jumlah gaji yang menjadi hak setiap
pegawai untuk jangka waktu pembayaran gaji tertentu dihitung dalam daftar
gaji.
Berikut ini adalah tabel kisi – kisi instrumen penelitian yang penulis
gunakan dalam melakukan penelitian :
`Tabel 3.1
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
No.
1.

Variabel
Prosedur
Audit

Sub Variabel
1. Tahap
perencanaan

Indikator
1.1 Penetapan tujuan pemeriksaan
dan lingkup pekerjaan
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atas
pengelola
an
penggajia
n

audit

Hiro
Tugiman
(2006:53)

2. Tahap
pengujian dan
pengevaluasia
n informasi
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1.2 Memperoleh informasi dasar
(background information) tentang
kegiatan yang akan diperiksa
1.3 Penentuan berbagai tenaga yang
diperlukan untuk melaksanakan
pemeriksaan
1.4 Pemberitahuan tentang rencana
pemeriksaan kepada para pihak
yang dipandang perlu
1.5 Melaksanakan survei secara tepat
untuk lebih mengenali kegiatan
yang diperlukan, risiko-risiko,
dan pengawasan-Ordinal Angket
atau Kuesioner pengawasan,
untuk identifikasi area yang
ditekankan dalam pemeriksaan,
serta untuk memperoleh berbagai
ulasan dan sasaran dari pihak
yang akan diperiksa
1.6 Penulisan program pemeriksaan
1.7 Menentukan bagaimana, kapan,
dan kepada siapa hasil-hasil
pemeriksaan akan disampaikan
1.8 Memperoleh persetujuan bagi
rencana kerja pemeriksaan.
a.

b.

c.
d.

Harus mengumpulkan berbagai
informasi tentang seluruh hal
yang berhubungan dengan tujuan
pemeriksa dan lingkup kerja.
Informasi haruslah mencukupi,
kompeten, relevan, dan berguna
untuk membuat dasar yang logis
bagi temuan pemeriksaan dan
rekomendasi.
Prosedur pemeriksaan, termasuk
teknik pengujian dan penarikan.
Harus melakukan pengawasan
proses pengumpulan, analisis,
penafsiran dan pembuktian
kebenaran.
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e.

3. Tahap
penyampaian
hasil audit

Pembuatan kertas kerja yang
harus mendukung dasar temuan
pemeriksaan dan rekomendasi
yang akan dilaporkan.

3.1 Laporan tertulis yang ditanda
tangani haruslah dikeluarkan
setelah pengujian terhadap
pemeriksaan (audit examination)
selesai dilakukan.
3.2 Pemeriksaan internal harus
mendiskusikan berbagai
kesimpulan dan rekomendasi
dengan tingkatan manajemen
yang tepat sebelum
mengeluarkan laporan akhir.
3.3 Suatu laporan haruslah objektif,
jelas, singkat, konstruktif, dan
tepat waktu.
3.4 Laporan haruslah mengemukakan
tentang maksud, lingkup, dan
hasil pelaksanaan pemeriksaan;
dan bila perlu laporan harus
berisikan pernyataan tentang
pendapat pemeriksa.
3.5 Laporan-laporan dapat
mencantumkan berbagai
rekomendasi bagi berbagai
perkembangan yang mungkin
dicapai, pengakuan terhadap
kegiatan yang dilaksanakan
secara meluas dan tindakan
korektif.
3.6 Pandangan dari pihak yang
diperiksa tentang berbagai
kesimpulan atau rekomendasi
dapat pula dicantumkan dalam
laporan pemeriksaan.
3.7 Pimpinan audit atau staf yang
ditunjuk harus mereview dan
Ordinal Angket/Kuesioner
menyetujui laporan pemeriksaan
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akhir sebelum laporan tersebut
dikeluarkan dan menentukan
kepada siapa laporan tersebut
akan disampaikan.

2.

Efektivita
s
Pengelola
an Gaji

4. Tahap tindak
lanjut(follow
up) hasil audit

4.1 Laporan tentang temuan
pemeriksaan dikirimkan kepada
tingkat manajemen yang tepat
dan yang bertanggung jawab
untuk melaksanakan tindakan
korektif.
4.2 Menerima dan mengevaluasi
tanggapan manajemen terhadap
temuan pemeriksaan selama
pelaksanaan pemeriksaan, atau
dalam jangka waktu yang wajar
setelah laporan hasil
pemeriksaan, atau dalam jangka
waktu yang wajar setelah laporan
hasil pemeriksaan diterbitkan.
4.3 Menerima laporan perkembangan
perbaikan dari manajemen secara
periodik untuk mengevaluasi
status usaha manajemen dan
memperbaiki kondisi yang
sebelumnya dilaporkan.
4.4 Menerima dan mengevaluasi
laporan dari berbagai organisasi
lain yang ditugaskan dan
bertanggung jawab mengenai
berbagai hal yang berhubungan
dengan proses tindak lanjut
Ordinal Angket/Kuesioner
4.5 Melaporkan kepada manajemen
atau dewan tentang status
tanggapan terhadap berbagai
temuan pemeriksaan.

1. Tujuan
sistem
penggajian

1.1
enentukan secara tepat dan cepat
berapa besarnya gaji dan upah
yang harus dibayarkan kepada
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setiap karyawan.
1.2
enyelenggarakan catatan-catatan
yang efisien dan teliti dari semua
gaji dan upah, potongan-potongan
pajaknya dan potongan-potongan
lainnya.
1.3
embayar gaji dan upah kepada
karyawan dengan cara yang
memuaskan.
1.4
enyusun secara tepat dan teliti
semua laporan pajak upah yang
dibutuhkan oleh inspeksi pajak.
1.5
enetapkan dan menggunakan
suatu sistem pengecekan intern
dan mencegah kesalahankesalahan dan kecurangankecurangan
3. Teknik Analisa Data
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode
analisis kualitatif.
1. Metode Analisis Deskriptif
Metode analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk
mengumpulkan data dan informasi yang dapat menggambarkan keadaan objek
penelitian dan menyederhanakannya untuk menjelaskan masalah dan
pemecahannya agar dapat dibaca dan mudah dimengerti.
Melalui metode analisis deskriptif ini penulis mampu untuk memperoleh
dari tujuan penelitian ini yaitu mengetahui prosedur audit internal atas gaji pada
perusahaan PT. Lotuslakes Golf Club dan mengetahui pula tingkat efektifitas
pengelolaan gaji yang dilaksanakan oleh PT. Lotuslakes Golf Club.
1.

Berikut ini adalah tahapan atau prosedur audit :
Tahap perencanaan audit :
a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan
b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan
yang akan diperiksa
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c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan
pemeriksaan
d. Pemberitahuan tentang rencana pemeriksaan kepada para pihak yang
dipandang perlu
e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang
diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-Ordinal Angket atau Kuesioner
pengawasan, untuk identifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan,
serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan
diperiksa
f. Penulisan program pemeriksaan
g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan
akan disampaikan
h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan.
2.

Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi :
a. Harus mengumpulkan berbagai informasi tentang seluruh hal yang
berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja.
b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk
membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan.
d. Harus melakukan pengawasan proses pengumpulan, analisis, penafsiran
dan pembuktian kebenaran.
e. Pembuatan kertas kerja yang harus
mendukung dasar temuan
pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan.

3.

Tahap penyampaian hasil audit :
a. Laporan tertulis yang ditanda tangani haruslah dikeluarkan setelah
pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan.
b. Pemeriksaan internal harus mendiskusikan berbagai kesimpulan dan
rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat sebelum
mengeluarkan laporan akhir.
c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat
waktu.
d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil
pelaksanaan pemeriksaan; dan bila perlu laporan harus berisikan
pernyataan tentang pendapat pemeriksa.
e. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi
berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap
kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.
f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau
rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan.
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g. Pimpinan audit atau staf yang ditunjuk harus mereview dan Ordinal
Angket/Kuesioner menyetujui laporan pemeriksaan akhir sebelum
laporan tersebut dikeluarkan dan menentukan kepada siapa laporan
tersebut akan disampaikan.
4.

Tahap tindak lanjut(follow up) hasil audit :
a. Laporan tentang temuan pemeriksaan dikirimkan kepada tingkat
manajemen yang tepat dan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
tindakan korektif.
b. Menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan
pemeriksaan selama pelaksanaan pemeriksaan, atau dalam jangka waktu
yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan, atau dalam jangka waktu
yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan.
c. Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara
periodik untuk mengevaluasi status usaha manajemen dan memperbaiki
kondisi yang sebelumnya dilaporkan.
d. Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain yang
ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang
berhubungan dengan proses tindak lanjut Ordinal Angket/Kuesioner
e. Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status tanggapan
terhadap berbagai temuan pemeriksaan.

D. PEMBAHASAN
4.4.1 Perbaikan Sistem dan Prosedur Penggajian
Terdapat beberapa hal perbaikan yang perlu dilakukan untuk sistem dan prosedur
penggajian, antara lain :
1. Prosedur Penerimaan dan Penempatan Karyawan Caddie Golf:
Ada beberapa hal yang masih harus ditambahkan. Bagian personalia, dalam
mencari karyawan baru, harus terlebih dahulu menerima surat permintaan
karyawan baru dari departemen yang memerlukan karyawan baru. Dalam hal
penerimaan karyawan, perusahaan masih harus membuat surat keputusan
pengangkatan karyawan baru, surat perubahan divisi karyawan, dan surat
perubahan tingkat dan struktur gaji sesuai yang diperlukan agar penerimaan
karyawan bisa diproses dengan baik ada legalitas yang jelas dalam
mempekerjakan karyawan baru.
2. Prosedur Pencatatan Waktu:
Digunakan sistem terkomputerisasi untuk caddie yang sudah tetap, dan
digunakan absen manual (tanda tangan) untuk caddie yang baru atau kurang
dari 1 tahun.
3. Prosedur Penghitungan Gaji:
Dengan dipisahnya bagian administrasi dengan bagian keuangan maka
kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penghitungan gaji akan lebih
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diminimalisasi. Proses penghitungan gaji akan menjadi lebih mudah karena
penghitungan tidak perlu dilakukan secara manual semua. Dengan sistem
penggajian terkomputerisasi, gaji karyawan lebih mudah dihitung, tinggal
menginputkan jumlah jam kerja, disertai jumlah jam lembur serta potonganpotongan yang ada berdasarkan input jam kerja yang sudah dilakukan masingmasing karyawan setiap harinya kemudian dicocokkan dengan rekap daftar
absensi yang sudah dibuat oleh bagian administrasi sebelumnya.
Prosedur Pembayaran Gaji:
Prosedur pembayaran gaji sudah cukup baik namun perlu menambahkan
pembuatan bukti kas keluar oleh bagian kasir untuk diserahkan padabagian
akuntansi dan slip gaji untuk karyawan. Dengan adanya slip gaji untuk
karyawan, maka semakin meminimalkan kesalahan pada penggajian karena
karyawan bisa mengecek gaji yang diterima.
Prosedur Pencatatan dan Pelaporan:
Pencatatan dan pelaporan sudah cukup dilakukan dengan baik.Semua transaksi
sudah bisa dilakukan pencatatannya, dan dibuat pelaporannya.Evaluasi
Dokumen Dokumen-dokumen untuk penggajian pada perusahaan ini sudah
cukup baik.Hal ini disebabkan dokumen tersebut sudah mencakup informasiinformasi dan data yang bisa digunakan untuk menghasilkan keputusan bagi
pemilik maupun pimpinan departemen yang bersangkutan.Namun masih perlu
disempurnakan lagi karena tidak setiap dokumen mencantumkan pembuat dan
pengesah dokumen tersebut. Dan untuk setiap dokumen yang memiliki
rangkapan, tidak ada keterangan pada dokumen bahwa rangkapan akan
didistribusikan ke bagian mana saja dan ke siapa saja. Serta masih perlunya
menambah beberapa dokumen yang diperlukan untuk kegiatan penggajian
perusahaan seperti surat permintaan karyawan baru, surat keputusan
pengangkatan karyawan, surat perubahan divisi, surat perubahan tingkat dan
struktur gaji, serta daftar absensi karyawan.

Evaluasi Pengendalian Internal
1. Lingkungan Pengendalian: Lingkungan pengendalian belum cukup baik,
karena masih ada beberapa hal yang belum dilakukan di perusahaan. Untuk
peraturan karyawan, belum ada aturan tertulis mengenai jam masuk dan jam
pulang kerja, hukuman kedisiplinan bagi pelanggaran yang dilakukan
karyawan, dan lain sebagainya. Sementara itu untuk penghitungan gaji
karyawan, jarang dilakukan pengecekan langsung oleh pemilik terhadap
hasil penghitungan gaji dan kondisi karyawan secara riil.
2. Penilaian Risiko: Penilaian risiko yang belum cukup baik dari perusahaan
mengenai sistem penggajian, dan masih dipakainya cara penghitungan
secara manual yang masih mengandung banyak kesalahan dalam
penghitungan gaji karyawan dan menyebabkan keterlambatan pembayaran
gaji karyawan.
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3. Aktivitas Kontrol: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masih belum
dijalankan dengan baik karena dapat dilihat masih adanya pelaksanaan tugas
yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Prosedur otorisasi sudah cukup baik, dapat dilihat pada adanya dokumen
rangkap yang dibuat untuk menghindari kehilangan maupun manipulasi.
Selain itu di dokumen sudah terdapat tempat untuk tanda tangan bagi
pemilik atau pihak yang berwenang.
4. Informasi dan Komunikasi: Sistem informasi dan komunikasi belum cukup
baik sehingga manajemen tidak bisa mendapatkan informasi yang cepat dan
tepat bagi sistem penggajian perusahaan.
5. Pemantauan: Pemantauan juga belum dilakukan dengan cukup baik karena
masih belum adanya pihak audit internal sehingga belum bisa dilakukan
evaluasi secara berkala mengenai sistem penggajian yang dilakukan oleh
perusahaan. Dengan adanya masalah diatas maka dibuat sistem
terkomputerisasi yang memiliki data base yang dapat menyimpan serta
menghasilkan informasi secara tepat dan cepat apabila dibutuhkan dengan
segera oleh pemilik maupun pihak-pihak yang membutuhkan.
Berikut ini adalah database yang harus dibuat oleh perusahaan, demi mewujudkan
operasional perusahaan yang lebih efektif dan efesien :
1. Data Karyawan: Data karyawan merupakan file master yang bertujuan untuk
menyimpan semua informasi mengenai karyawan. File masterini juga digunakan untuk
mengolah data karyawan dari awal karyawan masuk sampai keluar dari perusahaan.
2. Data Jabatan: Data jabatan bertujuan untuk mengolah data jabatan untuk setiap jabatan
yang ada di perusahaan.
3. Data Pendampingan, Booking, dan Waitting Caddie : Data ini nantinya akan digunakan
sebagai dasar untuk menghitung gaji karyawan yang disesuaikan dengan perhitungan
yang telah disepakati.
4. Data Pinjaman Karyawan: Data pinjaman karyawan bertujuan untuk mengetahui
pinjaman yang dilakukan setiap karyawan dan waktu pelunasannya.
5. Data Proses Gaji: Data proses gaji bertujuan untuk mengelola proses penggajian
karyawan dan menghitung gaji karyawan sesuai dengan tingkat jabatan masingmasing.
6. Data Pengeluaran Kas: Data pengeluaran kas bertujuan untuk mengetahui pengeluaran
kas yang sudah dilakukan oleh perusahaan dan dilakukan untuk apa saja.
E.

KESIMPULAN DAN SARAN
1.Kesimpulan
Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah
dikemukakan dalam bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai
berikut:
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Audit internal dalam PT.Lotulakes Golf Club berperan dalam menunjang
efektivitas pengelolaan penggajian. Penerapan audit internal yang sudah
dilaksanakan, telah memadai. Hal ini ditunjang oleh faktor-faktor berikut :
a. Kedudukan HRD sebagai auditor internal yang bertanggung jawab
langsung kedirektur utama dalam melaksanakan tugasnya secara
independent dan obyektif.
b. HRD sebagai Auditor internal memiliki tingkat kompetensi yang baik,
karena memiliki pengetahuan dalam bidang penggajian dan kemampuan
teknis dalam melaksanakan audit.
c. Program audit dibuat berdasarkan PKPT (Program Kerja Pemeriksaan
Tahunan) dan HRD selaku audit interal yang memudahkan auditor
internal melakukan semua aktivitas auditnya.
d. Dilaksanakannnya audit oleh HRD sebagai audit intenal. Dalam
melaksanakannya auditor melakukan semua fungsi audit internal, yaitu
mencakup kegiatan Penggajian, File pegawai, Absensi pegawai,
Booking, dan waiting. Laporan audit dibuat oleh auditor internal yang
berisikan hasil temuan audit yang disertai dengan saran atau
rekomendasi perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada.
e. Adanya tindak lanjut dari direksi perusahaan atas saran pada laporan
audit dan dilakukan pemantauan atas tindak lanjut tersebut oleh auditor
internal.
f. Auditor internal dapat mendorong ditaatinya kebijakan dan prosedur
yang ditetapkan oleh perusahaan.

2. Saran
Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Analisis Prosedur Audit
Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Penggajian (Caddie) pada
PT.LotusLakes Golf Club, maka penulis mencoba mengemukakan saran-saran
sebagai berikut ini:
1. Sebaiknya bagian personalia melakukan verifikasi kelengkapan bukti-bukti
pembayaran sebelum dilakukan proses pembayaran kepada karyawan yang
berhak.
2. Sebaiknya bagian personalia menyusun file dokumen pegawai secara lengkap
dan berurutan meliputi: surat pengangkatan terkahir dan rekomendasi
penyesuaian masa kerja. Dan selanjutnya menindaklanjuti hasil temuan audit
ini khususnya masalah kepegawaian, melalui peningkatan kualitas sumberdaya
manusianya, diantaranya peningkatan ketrampilan, ketelitian dalam bekerja,
dan peningkatan system kearsipan.
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ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP TERHADAP
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA PT SANKEN INDONESIA
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untu mendapatkan pengetahuan yang sahih (valid) dan dapat
dipercaya mengenai sejauh mana ketaatan PT Sanken Indonesia yang beralamat di
Kawasan Industri MM2100 Blok GG-8, Bekasi, dalam mematuhi peraturan perpajakan
yang berlaku dalam menentukan besarnya beban penyusutan aktiva tetap yang dilaporkan
dalam laporan keuangan fiskal.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang
bertujuan untuk mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian
dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif
menekankan pada metode penelitian observasi di lapangan dan datanya dianalisa dengan
cara non statistik.
Kesimpulan dari analisis data untuk kasus penelitian ini adalah PT Sanken
Indonesia belum melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku. Terlihat dari masih adanya penetapan kebijakan untuk
perhitungan penyusutan aktiva tetap yang tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang
menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah beban penyusutan komersial sebesar Rp
372.649.727,60 dengan beban penyusutan yang diakui oleh fiskal yaitu sebesar Rp
306.369.044,00 yang artinya terjadi selisih sebesar Rp 65.680.683.60.
Keywords : Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap

A.PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang Masalah
Sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bangsa Indonesia
mempunyai cita-cita menjadi bangsa yang adil dan makmur. Dalam membiayai
pembangunan bangsa ini, salah satu sumber penghasilan terbesar yang sangat
diharapkan untuk mengisi kas negara adalah pajak yang disetorkan oleh wajib pajak
ke kas negara, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Pemerintah
melalui petugas pajak bekerja keras untuk menciptakan berbagai macam peraturan
dalam rangka menertibkan sistem perpajakan di Indonesia.
Bagi suatu perusahaan, terkadang pajak masih menjadi suatu kendala dalam
menunjukan kinerja atas profit yang diperoleh. Pajak merupakan sumber
pendapatan negara dalam menjalankan pembangunan, hal tersebut berarti apabila
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perusahaan tidak menyetorkan pajaknya, maka perusahaan tersebut tidak memiliki
kontribusi bagi pembangunan, yang tentunya akan memberi dampak pada
perusahaan tersebut. Pajak merupakan pengurang profit bagi suatu perusahaan,
untuk itu perusahaan harus melakukan langkah-langkah strategis dan bijaksana yang
tidak bertentangan dengan Peraturan Perpajakan, sehingga kedua unsur tersebut
dapat tercapai secara seimbang dengan tidak saling merugikan.
Perhitungan laba kena pajak, suatu perusahaan harus menyesuaikan laporan
keuangannya yang disusun sesuai menggunakan Standar Akuntansi Keuangan
dengan Peraturan Perpajakan. Aktiva tetap atau Asset tetap merupakan salah satu
yang menjadi objek dalam penyesuaian laporan keuangan fiskal tersebut.
Peraturan akuntansi yang mengatur mengenai aset tetap tersebut terdapat
pada PSAK 16. Didalamnya dijelaskan pengertian serta pengakuan aset tetap.
Menurut PSAK 16, Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk
dipergunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan
kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan
selama lebih dari satu periode.
Aset tetap tersebut biasanya memiliki ciri-ciri diantaranya, digunakan
dalam proses produksi dan biasanya tidak untuk dijual kembali,bersifat jangka
panjang dan biasanya disusutkan, serta memiliki wujud.
Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap
pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan, yaitu harga perolehan(termasuk
bea impor dan pajak pembelian), biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sampai aset siap untuk
digunakan, serta biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi
lokasi aset.
Aset (aktiva) merupakan hak yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk
mejalankan operasi usahanya. Aktiva Tetap merupakan kekayaan perusahaan yang
pemakaiannya dalam waktu lama, serta digunakan dalam kegiatan normal suatu
perusahaan dan mempunyai nilai material yang relatif besar nilainya.
Keberadaan aset sangat membantu perusahaan dalam menjalankan
usahanya. Akan tetapi jika dalam pelaksanaannya aset tersebut tidak dijaga dan
dirawat dengan baik akan menghambat kegiatan usaha perusahaan tersebut.
Untuk melakukan perhitungan penyusutan suatu aset, yang harus
diperhatikan yaitu, metode penyusutan apa yang harus digunakan dalam
perhitungan penyusutan, serta hingga periode waktu kapan pengalokasian beban
penyusutan.
Ada beberapa permasalahan yang timbul berkenaan dengan keberadaan aset
tetap pada perusahaan yang berhubungan dengan keberadaan dan nilai aset itu
sendiri.
Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan
masalah dari pokok-pokok permasalahan yang diidentifikasi untuk diteliti yaitu:
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Apakah penerapan penyusutan aktiva tetap yang digunakan oleh PT Sanken
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
Bagaimana perlakuan akuntansi penyusutan aktiva tetap terhadap laba kena
pajak PT Sanken Indonesia?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
a. Mengetahui perbedaan penggunaan metode perhitungan penyusutan aktiva tetap
yang dipergunakan oleh PT SKI dengan yang diperbolehkan digunakan menurut
peraturan perpajakan.
b. Mengetahui perlakuan akuntansi penyusutan aktiva tetap terhadap laba kena
pajak PT Sanken Indonesia.

B. LANDASAN TEORI
1. Akuntansi Pajak Penyusutan Aktiva Tetap
Penyusutan adalah proses pengurangan nilai aktiva tetap yang disebabkan oleh
beberapa faktor sebagai akibat penggunaan aktiva tetap tersebut. Salah satu faktor
yang dapat mempengaruhinya adalah faktor usia.
Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau deperesiasi
merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Untuk menghitung
besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu:
1. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan.
Harta berwujud yang bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu:
a. Kelompok 1: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai
masa manfaat 4 tahun.
b. Kelompok 2: kelompok harta terwujud bukan bangunan yang mempunyai
masa manfaat 8 tahun.
c. Kelompok 3: kelompok harta terwujud bukan bangunan yang mempunyai
masa manfaat 16 tahun.
d. Kelompok 4: kelompok harta terwujud bukan bangunan yang mempunyai
masa manfaat 20 tahun.
2. Harta berwujud yang berupa bangunan.
Harta terwujud yang berupa bangunan dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Permanen: masa manfaatnya 20 tahun.
b. Tidak permanen: bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang
tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. Masa
manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.
Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan
penyusutan. Metode garis lurus diperkenankan dipergunakan untuk semua
kelompok harta tetap terwujud. Sedangkan metode saldo menurun hanya
diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja.
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Tabel 2.4 Masa manfaat dan Tarif penyusutan harta berwujud
Kelompok Aktiva
I. Bukan Bangunan
kelompok I
kelompok II
kelompok III
kelompok IV
II. Bangunan
Permanen
Tidak Permanen

Masa
Manfaat

Tarif Penyusutan
Garis
Saldo
Lurus
Menurun

4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun

25%
12,50%
6,25%
5%

50%
25%
12,50%
10%

20 tahun
10 tahun

5%
10%

-

Saat penyusutan dapat dimulai pada:
1. Bulan dilakukan pengeluaran.
2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan
pengerjaan harta tersebut selesai.
3. Dengan ijin Direktur Jenderal pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta
berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.
4. Akuntansi komersial membolehkan metode penyusutan berbagai jenis, apabila
dalam akuntansi fiskal hanya diperbolehkan garis lurus dan saldo menurun.
Selain itu apabila akuntansi komersial kita dapat memperkirakan umur
ekonomis aktiva tetap, namun pada fiskal yang memutuskan adalah Menteri
Keuangan. Demikian pula dengan nilai residu, akuntansi komersial
memperbolehkan menggunakan nilai residu, sedangkan fiskal tidak diperoleh
menggunakan nilai residu.
Pemilihan metode penyusutan mencerminkan pola yang menggambarkan harapan
perusahaan atas manfaat ekonomi aset tersebut dimasa depan. Perusahaan juga harus
melakukan pengkajian ulang atas metode yang penyusutan yang diterapkan atas aset
tertentu setidaknya setiap akhir tahun fiskal. Metode penyusutan tersebut perlu direvisi
jika terjadi perubahan pola konsumsi yang signifikan. Metode yang secara umum
sering digunakan dan dapat diterima yaitu:
a. Metode saldo menurun. Pembebanan penyusutan dengan tingkat yang menurun
selama masa manfaat aset tersebut. Aktiva tetap dianggap akan memberikan
kontribusi terbesar pada periode diawal-awal masa penggunaanya, dan akan
mengalami tingkat penurunan fungsi yang semakin besar di periode berikutnya
seiring dengan semakin berkurangnya umur ekonomis atas aktiva tersebut.
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Metode ini sesuai jika dipergunakan untuk jenis aktiva tetap yang tingkat
kehausannya tergantung dari volume produk yang dihasilkan, yaitu jenis aktiva
mesin produksi.
Rumus:
Penyusutan =
100%
x Harga Buku Aktiva
Umur Ekonomis
b. Metode garis lurus. Pembebanan penyusutan dengan tingkat konstan selama masa
manfaat aset tersebut. Istilah lain dari metode garis lurus adalah straight line
method, di dalam metode ini beban penyusutan aktiva tetap pertahunnya akan sama
sampai akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut.
Rumus:
Penyusutan = Harga perolehan - nilai residu
----------------------------------umur ekonomis
Dapat juga dicari dengan cara lain:
- Menghitung tarif penyusutan tiap tahun
Tarif penyusutan =
100 %
----------------umur ekonomis
- Menghitung beban penyusutan tiap tahun
Beban penyusutan = tarif penyusutan x (harga perolehan – nilai residu)
- Menghitung nilai buku aktiva tetap
Harga buku aktiva tetap = harga perolehan – akumulasi penyusutan
c. Metode unit produksi. Pembebanan penyusutan berdasarkan pemakaian yang
diharapkan.
Rumus:
- Tarif penyusutan per satuan produk = (harga perolehan – nilai residu) / jumlah
total produk yang dihasilkan.
d. Metode Satuan Jam Kerja. Istilah lainnya adalah Service Hours Method, penetapan
beban penyusutan aktiva tetap dalam metode ini di dasarkan pada jam kerja yang
bisa dicapai dalam periode yang bersangkutan.
Rumus:
- Beban penyusutan per tahun = jam kerja yang dapat dicapai x tarif
penyusutan tiap jam
-

Tarif penyusutan per jam = (harga perolehan - nilai residu) / jumlah total jam
kerja penggunaan aktiva
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e. Metode Jumlah Angka Tahun. Istilah dari metode ini adalah sum of the years digit
method, besarnya penyusutan aktiva tetap berdasarkan metode jumlah angka tahun
mengalami
penurunan
jumlah
tiap
tahunnya.
Rumus:
Penyusutan= sisa umur penggunaan
--------------------------- x(harga perolehan- nilai residu)
jumlah angka tahun
Sedangkan metode penyusutan diperbolehkan untuk dipergunakan menurut
peraturan perpajakan yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.
D. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif
berangkat dari kasus yang ada pada situasi sosial tetentu dan hasil kajiannya tidak
akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi
social yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.
Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan narasumber, atau partisipan,
informan, teman, dan guru dalam penelitian. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif
sampel juga bukan disebut sampel statistik, tetapi teoritis, karena tujuan penelitian
kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. (Sugiyono, 2007:50).
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Definisi operasional dimaksudkan agar tidak timbul salah pengertian dan
penafsiran pembaca sehubungan dengan adanya istilah yang digunakan dalam
variabel penelitian ini. Maka istilah-istilah dalam penelitian ini perlu didefinisikan
secara khusus.
1. Aktiva tetap, adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi
perusahaan dan tidak dimaksudkan unatuk dijual alam rangka kegiatan normal
usahanya.
2. Penyusutan, adalah proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap
menjadi biaya selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan
sistematis.
3. Nilai sisa aset, adalah estimasi jumlah yang akan diterima pemilik pada saat
melepaskan asetnya, dikurangi setiap biaya pelepasan, dengan asumsi bahwa
aset tersebut mencapai usia dan kondisi pada akhir penggunaannya.
4. Umur ekonomis, yaitu usia fungsional suatu aset yang diperhitungkan dalam
penyusutan.
5. Laporan keuangan, merupakan pencatatan transaksi dan pengikhtisaran dan
pelaporan yang dapat menberikan informasi bagi pemakainya untuk
pengambilan keputusan.
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Pajak, adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung.

3. Teknik Analisa Data
Teknik analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga lebih
dimengerti. Metode analisa yang digunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini
adalah metode analisa deskriptif, yaitu metode yang diakukan dengan cara
mengumpulkan data, menyusun, menginterprestasikan sehingga diperoleh gambaran
yang jeas pada masalah yang diteliti.
Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisa melalui langkah-langkah
berikut:
a. Membandingkan perbedaan penerapan metode perhitungan penyusutan aktiva
tetap pada PT SKI dengan yang diperbolehkan untuk digunakan oleh peraturan
perpajakan.
b. Melakukan analisa kebijakan pemanfaatan aktiva tetap selama masa manfaat
penggunaannya.
c. Menganalisa perbedaan besarnya pajak terhutang dari laporan keuangan fiskal
serta membandingkan dengan besarnya pajak terhutang berdasarkan laporan
keuangan komersial.
D. PEMBAHASAN
Dari analisa diatas terlihat bahwa kebijakan yang diterapkan untuk penyusutan
aktiva tetap belum sesuai dengan peraturan perpajakan, terlihat masih adanya estimasi
masa manfaat aktiva yang tidak disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang
berlaku. Dan masih banyak biaya non-deductible yang belum dikoreksi.
Dalam laporan keuangan komersial dilaporkan bahwa perusahaan mengalami
laba sebelum pajak sebesar Rp. 63.621.209.511,39 dan setelah dilakukan perhitungan
kembali sesuai dengan peraturan pajak maka laba yang diakui oleh fiskal adalah
sebesar Rp. 72.598.943.495,86.
Perubahan tersebut terjadi karena adanya biaya-biaya yang dikoreksi positif
sebesar Rp. 982.824.834,60 dan koreksi negatif sebesar Rp. 9.431.185,66. Sedangkan
untuk biaya penyusutan menurut laporan keuangan komersial adalah sebesar Rp.
721.684.427,60 akan tetapi setelah dihitung kembali dengan menyesuaikan dengan
peraturan perpajakan besarnya biaya penyusutan menjadi sebesar Rp. 656.003.744,00.
Yang artinya terjadi selisih sebesar Rp. 65.680.683,60 yang berpengaruh terhadap laba
kena pajak perusahaan.
Banyaknya biaya-biaya yang dikoreksi positif mengakibatkan keuntungan yang
diakui oleh fiskal semakin besar dan semakin banyak biaya yang dikoreksi negatif
maka keuntungan yang diakui oleh fiskal semakin kecil.
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E. KESIMPULAN DAN SARAN
1.Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan PT Sanken Indonesia mengenai
penyusutan aktiva tetap belum sesuai dengan ketentuann perpajakan, begitu pula
dengan biaya-biaya lainnya yang terdapat dalam laporan laba rugi masih banyak yang
belum dikoreksi.
Dalam penelitian terlihat bahwa jumlah biaya penyusutan yang dilakukan oleh
perusahaan adalah sebesar Rp 372.649.727,60. Akan tetapi, setelah penulis teliti
kembali dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan perpajakan dan undang-undang
yang berlaku, biaya penyusutan yang sebenarnya adalah sebesar Rp 306.969.044,00.
Sehingga terjadi selisih yang harus dikoreksi yaitu sebesar Rp 65.680.683,60, rincian
atas koreksi tersebut sebagai berikut:
a. Beda waktu
1. Penyusutan peralatan kantor
Rp 45.373.033,60
2. Penyusutan kendaraan
Rp 18.985.487,00
3. Penyusutan mesin dan peralatan pabrik
Rp 1.322.163,00
Total
Rp 65.680.683,60
b. Beda Tetap
Selain itu ada biaya dan pendapatan lain yang tidak boleh dikurangkan
(non-deductible) dalam laporan keuangan fiskal, yaitu sebagai berikut:
1. Tunjangan makan
Rp 3.140.990,00
2. Tunjangan kesehatan
Rp 27.932.367,00
3. Biaya perjalanan
Rp 113.043.000,00
4. Pemelharaan kendaraan
Rp 50.080.611,00
5. Biaya lain-lain
Rp 713.481.122,00
6. Sumbangan
Rp 9.466.091,00
Total
Rp 917.144.181,00
Jumlah tersebut merupakan koreksi positif, yaitu koreksi yang
mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah, yang brakibat pada
bertambahnya pajak yang dibayarkan perusahaan.
Sedangkan koreksi negatif yaitu koreksi yang mengakibatkan pajak
yang dibayarkan perusahaan semakin berkurang.
- Pendapatan Bunga
Rp. 9.431.185,66
Koreksi fiskal yang menghasilkan beda waktu terjadi karena perbedaan saat
pengakuan biaya tersebut antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan
Perpajakan. Sedangkan koreksi fiskal yang menghasilkan beda tetap terjadi karena
perbedaan pengakuan antara akuntansi dan pajak, dimana Akuntansi mengakui bahwa
biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan, namun pajak tidak mengakui biaya
tersebut sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan Laba Rugi Fiskal.
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Perlakuan Akuntansi penyusutan aktiva tetap berpengaruh terhadap laba kena
pajak perusaaan. Biaya penyusutan komersial lebih besar dari biaya yang diakui oleh
fiskal yang menyebabkan biaya penyusutan tersebut harus dikoreksi positif. Dengan
adanya koreksi positif sebesar Rp. 982.824.864,60 dan koreksi negatif sebesar Rp.
9.431.185,66 , mengakibatkan kenaikan besarnya laba komersial dari Rp.
63.621.209.511,39 menjadi sebesar Rp. 72.598.943.495,86 yang artinya jumlah sebesar
Rp. 8.977.733.984,47 kenaikan dari laba yang diakui oleh fiskal atau 14,11% dari laba.
2.Saran
Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai
berikut:
1. Menentukan kebijakan penyusutan aktiva tetap yang disesuaikan dengan ketentuan
perpajakan.
2. Membuat rincian dan melampirkan bukti-bukti transaksi untuk biaya lain-lain agar
tidak dikoreksi seluruhnya.
3. Sebaiknya karyawan pada divisi akuntansi dan pajak harus selalu mengetahui setiap
perkembangan Peraturan Perpajakan terbaru atau perubahan-perubahan peraturan
pajak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, napabila tidak demikian maka setiap
kelalaian akan mendapatkan sanksi pajak.
4. Sebaiknya Peraturan Pajak ditaati dengan semestinya.
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ABSTRAKSI
Aktivitas dalam proses produksi manufaktur terdiri dari aktivitas-aktivitas yaitu waktu
proses (processing time), waktu inspeksi (inspection time) , waktu pemindahan (moving
time), dan waktu tunggu (waiting time). Dalam proses pembuatan produk diperlukan cycle
time yang merupakan keseluruhan waktu yang diperlukan untuk mengolah bahan baku
menjadi barang jadi. Proses produksi yang ideal adalah menghasilkan cycle time sama
dengan processing time. Harga pokok adalah jumlah biaya seharusnya untuk
memproduksikan suatu barang ditambah biaya seharusnya lainnya sehingga barang itu
sampai di pasar. Harga pokok produk terdiri dari, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja,
biaya overhead pabrik. Harga pokok produk dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan data yang digunakan
selama 5 tahun. Teknik analisis data yang digunakan dengan regresi linear sederhana. Dan
diperoleh nilai Ŷ = -152.191,86 + 139,88 X. Ini berarti bila cycle time mengalami kenaikan
1 detik maka harga pokok produk akan naik sebesar Rp 139,88 dan apabila X = 0 atau
konstanta maka Y atau harga pokok produk akan turun sebesar Rp 152.191,86 Tingkat
koefisien korelasinya sebesar 0,93 artinya hubungan antara cycle time terhadap harga
pokok produk sangat kuat . Pengaruh / kontribusi cycle time terhadap harga pokok produk
sebesar 87% dan 13% nya dipengaruhi oleh faktor lain (seperti bahan baku) yang tidak
dibahas dalam bab ini. Uji hipotesis yang dilakukan adalah Ho adalah hipotesis ditolak, Ha
hipotesis diterima. t hitung = 4,4118 > t tabel = 3,182, karena T hitung lebih besar dari T tabel
maka Ho ditolak dan Ha di terima, artinya ”Ada pengaruh cycle time terhadap harga pokok
produk”.
Keywords : Cycle Time & Harga Pokok Produk

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Begitu pentingnya peranan waktu dalam operasi perusahaan
sehingga perlu diadakan metode penilaian yang tepat untuk memperoleh hasil
usaha yang sesuai dengan periode pembukuannya. Jumlah waktu yang digunakan

[Volume 7] No.2, Desember 2014

50

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

untuk memproduksi suatu barang akan mempengaruhi labor charge yang akan
berdampak pula pada harga pokok produk.
Setiap perusahaan berusaha menciptakan nilai bagi customer yang lebih baik
dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing sejenis atau menciptakan nilai yang
sama dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing sejenis (Hansen dan Mowen
2006:70).
Perusahaan membutuhkan informasi biaya untuk memberdayakan personel
dalam melakukan improvement terhadap proses yang digunakan untuk
menghasilkan produk dan jasa bagi customer. Informasi biaya dapat
menggambarkan konsumsi sumber daya dalam proses pembuatan produk dan
jasa. Menurut Soemarso (2004 : 3) akuntansi merupakan proses yang terdiri dari
identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi akunansi yang diharapkan
berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha
yang bersangkutan. Menurut Saftiana dkk, (2007:24) pada batas maksimum
kapasitas produksi, biaya variabel (variable cost) akan meningkat sebagai akibat
penggunaan lembur dan subkontraktor, tetapi untuk biaya tetap per unit akan
turun sebab adanya kenaikan pada volume produksi.
Sumayang (2003:53) menjelaskan semakin besar volume kapasitas maka
semakin kecil biaya setiap unit (economic of scale), alasannya adalah biaya
fasilitas dan produksi tidak akan bertambah bila volume produksi bertambah.
Banyak faktor yang mempengaruhi harga pokok produksi, baik faktor internal
maupun eksternal perusahaan. Faktor-fakor tersebut antara lain tenaga kerja,
bahan baku, mesin, metode produksi dan pasar. Agar dapat bersaing dalam
pasaran, perusahaan harus dapat menciptakan suatu produk barang maupun jasa
yang harganya lebih rendah paling tidak sama dengan harga yang ditawarkan
para pesaingnya. Untuk dapat memperoleh produk seperti itu, perusahaan harus
bisa sebisa mungkin mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pada proses
produksinya. Pada PT DMC TI, cycle time sangat diperhatikan sekali. Salah satu
cara yang digunakan untuk mengendalikan harga pokok produk yaitu dengan
cara meminimalkan cycle time tanpa mengurangi kualitas produk tersebut.
Apabila cycle time yang digunakan semakin kecil maka biaya yang dikeluarkan
juga akan berkurang. Yang mempengaruhi cycle time diantaranya yaitu, size
produk yang berbeda-beda tiap type nya, proses yang berbeda juga untuk tiap
type nya, lost time, dll. Masalah yang sering muncul salah satunya terjadi lost
time, sehingga terjadi pembengkakan pada cycle time. Banyak hal yang bisa
menyebabkan terjadinya lost time contohnya: terlambatnya kedatangan material,
schedule produksi yang kurang tepat, kerusakan mesin, dll. Pada PT DMC
Teknologi Indonesia cycle time digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan harga pokok produk.
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1.2

Perumusan Masalah
Dari uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat
merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Berapa besar cycle time setiap tahunnya?
2. Berapa besar harga pokok produk setiap tahunnya?
3. Apakah ada pengaruh antara cycle time terhadap harga pokok produk pada
PT DMC TI?

1.3

Ruang Lingkup Masalah
Untuk mempersempit permasalahan agar tidak terlalu luas dan menimbulkan
banyak persepsi, maka lingkup masalah dalam penelitian ini terbatas.
Ruang lingkup masalah dibatasi berdasarkan faktor cycle time dan harga pokok
produk pada PT DMC Teknologi Indonesia.

1.4

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang
menjelaskan tentang cycle time dan kaitannya dengan harga pokok produk.
Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui seberapa besar cycle time setiap tahunnya pada PT DMC
TI.
2. Untuk mengetahui seberapa besar harga pokok produk pada PT DMC TI.
3. Mengetahui apakah ada pengaruh antara cycle time terhadap harga pokok
produk pada PT DMC TI.

2. LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Cycle Time
Menurut Saftiana, dkk (2007:85) cycle time terdiri dari aktivitas-aktivitas
penambah nilai (value added activity) dan aktivitas-aktivitas yang bukan
penambah nilai (non value added activities). Value added activity yaitu waktu
proses (processing time) dan non value added activities yang terdiri dari waktu
penjadwalan (schedule time), waktu inspeksi (inspection time), waktu pemindahan
(moving time), waktu tungggu (waiting time), dan waktu penyimpanan (storage
time).
Menurut Saftiana, dkk (2007:91) proses produksi yang ideal adalah
menghasilkan cycle time sama dengan processing time.
2.2 Alat Pengukur Cycle Time
Menurut William K. Carter (2009 : 393), mengatakan bahwa “Pemberian
perintah kerja umumnya disertai dengan permintaan bahan baku dan kartu jam
kerja tenaga kerja yang mengindikasikan operasi yang akan dilakukan atas produk
tersebut”.
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Daftar yang spesifik dan terinci dari urutan operasi tenaga kerja dan mesin,
yang disebut rute (routing), merupakan hal yang penting jika pekerjaan ingin
dilakukan dalam waktu yang diperbolehkan, tanpa menunda pekerjaan lain yang
memerlukan beberapa mesin dan tenaga kerja yang sama. Penundaan yang
disebabkan oleh kurangnya bahan baku, rusaknya mesin, atau kebutuhan akan
instruksi tambahan menyebabkan naiknya biaya tenaga kerja dan keluhan dari
pekerja dan pelanggan.
Untuk memastikan adanya catatan yang akurat atas waktu kerja setiap
karyawan adalah langkah pertama dalam perhitungan biaya tenaga kerja.
Pencatatan waktu yang akurat biasanya dicapai dengan:
1. Kartu absen yang menyediakan bukti yang dapat diandalkan atas kehadiran
karyawan di pabrik dari waktu masuk sampai waktu pulang.
2. Kartu jam kerja atau kartu pesanan untuk memastikan informasi atas jenis dan
lama pekerjaan yang dilakukan.
Kedua dokumen diawasi, dikendalikan dan dikumpulkan oleh departemen
pencatatan waktu. Oleh karena pendapatan karyawan bergantung pada kedua
formulir ini dan petugas pencatat waktu memprosesnya sebagai langkah pertama
untuk pembayaran final, maka pencatatan waktu adalah mata rantai yang berharga
dalam hubungan yang baik antara tenaga kerja dan manajemen. Kartu jam kerja
menyediakan tempat bagi nama dan nomor karyawan dan biasanya mencakup satu
periode penggajian. Dalam akuntansi untuk tenaga kerja, kartu jam kerja
merupakan bukti bahwa waktu telah dibeli, dan dapat disetarakan dengan laporan
penerimaan dan permintaan bahan baku. Hal ini mengakibatkan diperlukannya
banyak kartu jam kerja per karyawan, sehingga perusahaan menggunakan laporan
waktu harian (daily time report) di mana pekerja membuat daftar dari pekerjaan
yang dikerjakan selama hari itu.
Penggunaan computer dan bar coding semakin meningkat untuk
melaporkan distribusi waktu harian dengan memasukan data secara langsung ke
komputer, sehingga menghilangkan kebutuhan akan kartu dan laporan jam kerja
dalam bentuk kertas.
2.3 Identifikasi Aktivitas-Aktivitas
Menurut Saftiana, dkk (2007:45), aktivitas dalam proses produksi manufaktur
terdiri dari aktivitas-aktivitas yaitu processing time (waktu proses), inspection time
(waktu inspeksi) , moving time (waktu pemindahan), waiting time (waktu tunggu), dan
storage time (waktu penyimpanan).
Dalam proses pembuatan produk diperlukan cycle time yang merupakan
keseluruhan waktu yang diperlukan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
Cycle time terdiri dari lima, yaitu:
1. Waktu Proses (Processing Time)
Processing time merupakan seluruh waktu yang diperlukan dari setiap tahap
yang ditempuh oleh bahan baku, produk dalam proses hingga menjadi barang jadi.
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Adapun semua waktu yang ditempuh dari bahan baku hingga menjadi produk jadi,
tidak semua merupakan bagian dari processing time (waktu proses).
Waktu Inspeksi (Inspection Time)
Inspection time merupakan keseluruhan waktu yang dikonsumsi oleh
aktivitas yang bertujuan untuk menjaga seluruh produk yang diproses tersebut dapat
dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Saftiana, dkk., 2007:47).
Aktivitas di mana waktu dan sumber daya dikeluarkan untuk memastikan bahwa
produk memenuhi spesifikasi (Hansen dan Mowen, 2006:35). Menurut Saftiana,
dkk (2007:48) aktivitas ini merupakan aktivitas pengawasan untuk menjamin bahwa
proses produksi telah dilakukan dengan benar walaupun kenyataannya tidak ada
penambah nilai terhadap produk yang akan diterima konsumen.
Waktu Pemindahan (Moving Time)
Waktu pemindahan adalah aktivitas yang menggunakan watu dan sumber
daya untuk memindahkan bahan baku, produk dalam proses, dan produk jadi dari
satu departemen ke departemen lainnya (Hansen dan Mowen, 2006:37). Waktu
pindah tertentu, terkadang dalam setiap proses produksi memang dibutuhkan.
Namun diperlukan pengurutan atas kegiatan-kegiatan, tugas-tugas dan penerapan
teknologi yang benar, sehingga mampu menghilangkan waktu pemindahan secara
signifikan.
Waktu Tunggu (Waiting Time)
Waktu tunggu adalah aktivitas yang di dalamnya bahan baku dan produk
dalam proses menggunakan waktu dan sumber daya dalam menanti proses
berikutnya (Saftiana, dkk., 2007:48). Menurut Saftiana, dkk (2007: 49) apabila
dalam menunggu ini membutuhkan sumber daya, maka biaya yang ditimbulkan
akibat penggunaan sumber daya tersebut merupakan biaya bukan penambah nilai
karena manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh customer (pelanggan).
Waktu Penyimpanan (Storage Time)
Penyimpanan adalah aktivitas yang menggunakan waktu dan sumber daya,
selama produk dan bahan baku disimpan sebagai sediaan ( Saftiana, dkk., 2007:50).
Waktu penyimpanan ini diakibatkan proses penyimpanan baik itu bahan baku
sebelum akhirnya dimulai proses produksi ataupun barang jadi yang disimpan di
dalam gudang sebagai persediaan.

2.4 Pengertian Harga Pokok
Menurut Mulyadi (2009 : 36), akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur
bertujuan untuk menyajikan informasi harga pokok produksi per satuan produk jadi
yang diserahkan ke Bagian Gudang.
Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur harus mengikuti proses
pengolahan produk, sejak dari bahan baku dimasukkan dalam proses sampai menjadi
produk jadi, seperti dalam skema berikut ini:
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Gambar 2.1
Siklus Pembuatan Produk dan Siklus Akuntansi Biaya
MULYADI (2009 : 36)
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Menurut Murti Sumarni dan John Soeprihanto (2005 : 414), harga pokok adalah jumlah
biaya seharusnya untuk memproduksikan suatu barang ditambah biaya seharusnya lainnya
sehingga barang itu sampai di pasar.
Bila berbicara mengenai HPP, kita temukan 3 macam harga pokok yaitu :
1. harga pokok persediaan
2. harga pokok produksi dan
3. harga pokok penjualan.
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Untuk memahami komponen dari harga pokok, perhatikan hubungan komponen-komponen
berikut :
• Harga pokok penjualan = Harga pokok produksi + biaya penjualan
• Harga pokok poduksi
= Harga pokok persediaan + biaya produksi
• Harga pokok persediaan = Bagian persediaan bahan baku yang digunakan dalam
proses produksi.
• Persediaan
= Pembelian bahan baku + biaya pembelian
• Biaya penjualan
= Biaya-biaya yang diperlukan untuk menjual
• BiayaProduksi
= biaya tenaga kerja + Biaya overhead pabrik
Menurut Sadono Sukirno (2005 : 2008), biaya produksi dapat didefinisikan sebagai
semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor
produksi dan bahan bahan mentah yang akan digunakan untuknmenciptakan barang-barang
yang diproduksikan perusahaan tersebut.
2.5 Unsur Biaya yang Membentuk Harga Pokok
Menurut Mulyadi (2009:280), secara umum unsur biaya yang membentuk harga
pokok terdiri dari :
1. Biaya bahan baku
2. Biaya tenaga kerja
3. Biaya overhead pabrik
2.5.1

Biaya Bahan Baku
Menurut Mulyadi (2009 : 281), “semua biaya yang terjadi untuk
memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap untuk
diolah, merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Oleh karena itu,
harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur
pembelian saja. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli (harga yang
tercantum dalam faktur pembelian) ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam
keadaan siap untuk diolah”.
Menurut Zaki Baridwan (2010 : 150), “Jenis persediaan yang ada dalam
perusahaan manufaktur yaitu, bahan baku & penolong, supplies pabrik, barang
dalam proses, dan produk selesai”.
Dalam menetapkan harga pokok bahan baku ada beberapa macam metode,
diantaranya adalah :
a. Metode identifikasi khusus (Specific Identification Method)
Setiap pembelian bahan baku yang harga per satuannya berbeda dengan harga
per satuan bahan baku yang sudah ada di gudang, harus dipisahkan
penyimpanannya dan diberi tanda pada harga beberapa bahan tersebut dibeli.
Dalam metode ini, tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang jelas identitas
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harga pokoknya, sehingga setiap pemakaian bahan baku dapat diketahui harga
pokok per satuannya secara tepat.
Metode Masuk Pertama, Keluar Pertama (First-in, First-out Method)
Menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok per satuan
bahan baku yang pertama masuk dalam gudang, digunakan untuk menentukan
harga bahan baku yang pertama kali dipakai.
Metode Masuk Terakhir, Kelur Pertama (Last-in, First-out Method)
Menetukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan
anggapan bahwa harga pokok per satuan bahan baku yang terakhir masuk dalam
persediaan gudang, dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang
pertama kali dipakai dalam produksi.
Metode Rata-Rata Bergerak (Moving Average Method)
Dalam metode ini, persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung harga
pokok rata-ratanya, dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah
satuannya. Setiap kali terjadi pembelian yang harga pokok per satuannya berbeda
dengan harga pokok rata-rata persediaaan yang ada di gudang, harus dilakukan
perhitungan harga pokok rata-rata per satuan yang baru.
Metode Biaya Standar
Dalam metode ini, bahan baku yang dibeli di catat dalam kartu persediaan
sebesar harga standar (standard price) yaitu harga taksiran yang mencerminkan
harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Harga standar
merupakan harga yang diperkirakan untuk tahun anggaran tertentu.

Biaya Tenaga Kerja
Menurut Mulyadi (2009 : 319), “biaya tenaga kerja adalah harga yang
dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Dalam perusahan
manufaktur penggolongan kegiatan tenaga kerja dapat dilakukan sebagai berikut:
Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan
a) Biaya tenaga kerja produksi
b) Biaya tenaga kerja pemasaran
c) Biaya tenaga kerja administrasi dan umum
Penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan
Penggolongan menurut jenis pekerjaannya
a) Upah operator
b) Upah mandor
c) Penyelia
Penggolongan menurut hubungannya dengan produk
Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi: tenaga kerja
langsung dan tenaga kerja tidak langsung.
a) Tenaga kerja langsug adalah semua karyawan yang secara langsung ikut
serta memproduksi produk jadi. Upah tenaga kerja langsung diperlakukan
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sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai
unsur biaya produksi.
b) Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang jasanya tidak secara
langsung dapa diusut pada produk tersebut. Upah tenaga kerja tidak
langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur
biaya overhead pabrik”.
2.5.3

Biaya Overhead Pabrik
Menurut Mulyadi (2009 : 194), “biaya-biaya produksi yang termasuk dalam BOP
dikelompokan menjadi beberapa golongan berikut ini :
a. Biaya Bahan Penolong
b. Biaya reparasi dan pemeliharaan, berupa pemakaian persediaan spareparts dan
persediaan supplies pabrik
c. Biaya tenaga kerja tak langsung
d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap (contoh: biaya
penyusutan aktiva tetap)
e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu (contoh: terpakainya asuransi
dibayar di muka)
f. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran tunai
(contoh: biaya reparasi mesain pabrik, biaya listrik)
g. BOP dalam metode harga pokok pesanan harus dibebankan kepada setiap
pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.
h. Tarif BOP ditentukan pada awal tahun/periode dengan cara sbb:
Tarif BOP =
Taksiran jumlah BOP selama 1 periode
Taksiran dasar pembebanan
i. Dasar Pembebanan BOP:
a) Satuan produk
b) Biaya Bahan Baku
c) Biaya Tenaga Kerja Langsung
d) Jam Tenaga Kerja Langsung
e) Jam Mesin
j. BOP yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan selama satu tahun yang sama,
kemudian pada akhir tahun dibandingkan dengan yang dibebankan kepada
produk atas dasar tarif”.

2.6 Metode Harga Pokok
Metode pengumpulan biaya produksi tergantung dari sifat pengolahan produk.
Pengolahan produk dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu: pengolahan produk
berdasarkan pesanan dan pengolahan produk yang merupakan produksi massa.
Oleh karena itu metode pengumpulan biaya produksi dibedakan menjadi dua,
yaitu :
 Metode Harga Pokok Pesanan (Job order cost method)
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 Metode Harga Pokok Proses (Process cost method)
2.6.1

Metode harga pokok pesanan
Menurut Mulyadi (2009 : 17), perusahaan yang berproduksi berdasar pesanan,
mengumpulkan kos produksinya dengan menggunakan metode kos pesanan (job
order cost method). Dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk
pesanan tertentu dan kos produksi per satuan produk yang dihasilkan untuk
memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi
untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang
bersangkutan.

2.6.1.1 Karakteristik Metode Harga Pokok Pesanan
Karakteristik perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan yaitu :
1. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu
selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan, dan mulai dengan pesanan
berikutnya.
2. Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan.
Dengan demikian pesanan yang satu dapat berbeda-beda dengan pesanan yang
lain.
3. Produksi ditunjukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi
persediaan di gudang.
2.6.1.2 Manfaat Metode Harga Pokok Pesanan
Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan bagi manajemen yaitu :
1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan.
2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan.
3. Membantu realisasi biaya produksi.
4. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan.
5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang
disajikan dalam neraca.
2.6.2

Metode harga pokok proses
Menurut Mulyadi (2009 : 17), perusahaan yang berproduksi massa,
mengumpulkan kos produksinya dengan menggunakan metode kos proses (process
cost method).
Dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu
dan kos produksi per satuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung
dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah
satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan.

2.6.2.1 Karakteristik Metode harga pokok proses
Karakteristik perusahaan yang produksinya berdasarkan proses yaitu :
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1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar
2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama
3. Kegiataan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi
rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.
2.6.2.2 Manfaat Metode Harga Pokok Proses
Manfaat informasi harga pokok produksi bagi manajemen yang berproduksi secara
massa yaitu :
1. Menetukan harga jual produk.
2. Memantau realisasi biaya produksi.
3. Menghitung laba atau rugi periodik.
4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang
disajikan dalam neraca.
3.. METODE PENELITIAN
1. Kerangka Pemikiran
Penelitian yang dilaksanakan pada PT. DMC Teknologi Indonesia adalah penelitian
yang deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan atau memaparkan permasalahan
mengenai cycle time yang ada pada proses produksi dan pengaruhnya terhadap harga
pokok produksi.
Untuk menentukan harga pokok produk, maka kita harus menghitung dulu berapa
total expenses (total biaya) yang di keluarkan seperti biaya bahan baku, biaya tenaga
kerja dan biaya overhead. Salah satu faktor pembentuk biaya tenaga kerja adalah cycle
time. Secara teoritis apabila cycle time meningkat, maka akan mempengaruhi labor
charge (biaya tenaga kerja), dan akan berdampak pula pada harga pokok produk nya.
Untuk lebih jelasnya lihat bagan di bawah ini
Gambar 3.1 Skema Kerangka Pemikiran
X
(Cycle Time)

Y
(Harga Pokok Produk)

X = variabel independen (bebas) yaitu cycle time.
Y = variabel dependen (terikat) yaitu harga pokok produk.
2. Definisi Operasional
Penelitian ini akan memfokuskan pada pokok masalah sebagai berikut :
Cycle Time
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Aktivitas dalam proses produksi manufaktur terdiri dari aktivitas-aktivitas yaitu
processing time (waktu proses), inspection time (waktu inspeksi), moving time (waktu
pemindahan), dan waiting time (waktu tunggu). Dalam proses pembuatan produk
diperlukan cycle time yang merupakan keseluruhan waktu yang diperlukan untuk
mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
Harga pokok produk
Harga pokok produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya
overhead. Harga pokok produk pada PT DMC TI dihitung pada saat pesanan selesai
diproduksi. Biaya bahan baku berubah-ubah setiap periodenya. Dasar yang digunakan
untuk membebankan BOP adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja
langsung dibebankan sebesar 37% dan BOP dibebankan sebesar 63% dari total Biaya
Tenaga Kerja Langsung ditambah BOP. Total Biaya tenaga kerja langsung ditambah
BOP di anggap sebagai biaya departemen. Biaya departemen dibagi menjadi 2 yaitu,
biaya printing (print) dan biaya assembly (perakitan). Data-data cycle time diolah dan
digunakan sebagai salah satu unsur untuk menghitung harga pokok produk tersebut.
3.Teknik Analisis Data
Untuk menganalisis pengaruh cycle time terhadap harga pokok produk pada PT
DMC TI dilakukan dengan analisis sebagai berikut : analisis cycle time, analisis harga
pokok dan analisis statistik . Analisis ini dihitung dengan membandingkan cyle time
dengan harga pokok produknya. Adapun cycle time terdiri dari processing time,
inspection time, moving time dan waiting time
1. Analisis Cycle Time
Analisis cycle time untuk mengetahui berapa perubahan cycle time untuk setiap
periode nya. Cycle time merupakan salah satu unsur untuk menghitung labor charge
(biaya tenaga kerja langsung). Untuk menentukan labor charge (biaya tenaga kerja)
per jam orang, maka kita harus membagi total expenses (biaya) yang di keluarkan
dengan total cycle time yang dibutuhkan.
Total expenses = Labor charge (per jam orang)
Cycle time
cycle time (per proses) x Labor charge (per proses) = BTK + BOP (per proses)
3600 (detik)
BTK = (BTK + BOP) (37%)
BOP = (BTK + BOP) (63%)

[Volume 7] No.2, Desember 2014

61

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

Total expenses adalah total biaya yang di keluarkan untuk memproduksi produk tersebut,
seperti raw material (bahan baku), supporting material (bahan penolong), labor (biaya
tenaga kerja), factory overhead (biaya overhead), staff related expense (biaya staff yang
bersangkutan), general expenses (beban umum).
Cycle time adalah jumlah waktu yang digunakan untuk membuat produk per satuan dengan
keterangan second (detik).
Labor charge adalah ongkos produksi per satu jam kerja orang.
2. Analisis Harga Pokok Produk
Menganalisa perubahan harga pokok produk setiap periodenya (selama lima
tahun). Harga pokok produk di buat setahun sekali.
3. Analisis Statistik
Analisa statistik nya terdiri dari:
a. Regresi Linear
b. Koefisien Korelasi
c. Koefisian Determinasi
d. Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t)
a.

Regresi Linear
Regresi linear dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai
variable dependen bila nilai variable independen berubah-ubah. Secara umum
persamaan regresi sederhana (dengan satu prediktor) dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Ŷ=a+bX
Ŷ = Nilai regresi harga pokok produk
a = Konstanta atau bila harga X = 0
b = Koefisien regresi
X = Nilai variable independen

b. Koefisien Korelasi
Untuk menguji hipotesis penelitian, teknik analisis data yang digunakan adalah
oleh variasi variabel bebas, serta untuk mengetahui tingkat hubungan yang ada anatara
variabel X dan Y, dengan rumus sebagai berikut ( Sugiyono, 2010 : 255).
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Tabel 3.1 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199

Sangat Lemah

0,20 – 0,399

Lemah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Kuat

0,80 – 1,000

Sangat Kuat
Sumber : Sugiyono (2010 : 257)

c. Koefisien Determinasi
Selanjutnya setelah diperoleh nilai r maka dicari nilai koefisien determinasi (r2)
dengan mengkuadratkan hasil r kemudian dikalikan dengan seratus persen KD = ( r2 X
100 % ). Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui berapa persen pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat.
d. Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t)
Untuk menentukan / menyimpulkan hasil penelitian, maka perlu diuji terlebih
dahulu apakah r ( Koefisien korelasi ) yang telah ditentukan diatas berarti atau tidak.
Untuk mengetahui keberartian koefisien korelasi tersebut, digunakan uji t dengan
rumus : t hitung
Tentukan hipotesis
Ho : Tidak ada pengaruh antara cycle time terhadap harga pokok produk.
Ha : Ada pengaruh antara cycle time terhadap harga pokok produk.
Dengan simbol matematisnya sebagai berikut :
Ho : ρ = 0
Ha : ρ ≠ 0
Penentuan kesimpulan berdasarkan probabilitas
Jika probabilitas (signifikansi) > 0,005, maka Ho : diterima
Jika probabilitas (signifikansi) < 0,005, maka Ho : ditolak
Pengambilan kesimpulan
Jika Ho ditolak, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara cycle
time terhadap harga pokok produk . Sebaliknya jika Ho diterima maka tidak ada pengaruh
yang signifikan antara cycle time terhadap harga pokok produk.
Ho diterima jika t hitung < t tabel
Ho ditolak jika t hitung > t tabel
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4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
4.1 Analisis Data
4.1.1 Analisis Cycle Time
Setiap proses pembuatan produknya terdiri dari processing time (waktu proses),
inspection time (waktu inspeksi), moving time (waktu pemindahan), dan waiting
time (waktu tunggu). Analisa cycle time dengan menggunakan 5 sampel jenis
produk dan diambil rata-rata nya dengan keterangan second (detik). Cycle time di
analisa dalam jangka waktu 5 tahun. Proses pembuatan produknya tediri dari proses
printing (print) dan proses assembly (perakitan).
Tabel 4.1
Hasil Rata-Rata Cycle Time PT DMC TI per Tahun
Untuk 5 Jenis Produk per Satu Unit
Tahun 2007 sampai dengan 2011
Tahun

Cycle Time Printing
(second)

Cycle Time Assembly
(second)

2007
2008
2009

350,91
342,25
294,34

1193,04
1143,44
1176,46

Total
Cycle Time
(Second)
1543,95
1485,69
1470,80

2010

292,29

1176,46

1468,75

2011

272,04

1196,49

1468,53

Berdasarkan tabel 4.1 total cycle time setiap tahunnya mengalami
penurunan. Pada tahun 2007 total rata-rata cycle time 1543,95 (second) untuk
menghasilkan satu unit produk.
Pada tahun 2008 cycle time mengalami penurunan atau efisien sebesar 58,26
detik (3,77%) yaitu dari 1543,95 detik turun menjadi 1485,69 detik. Hal ini terjadi
karena disebabkan perusahaan setiap tahunnya selalu mengadakan perbaikanperbaikan, seperti perbaikan metode proses pengerjaan, penyediaan material yang
on time, perbaikan mesin-mesin yang rusak, meminimalisasikan lost time, dll
sehingga cycle time berhasil mengalami penurunan.
Pada tahun 2009 cycle time mengalami penurunan atau efisien sebesar 14,89
detik (1%) yaitu dari 1485,69 detik turun menjadi 1470,80 detik. Hal ini terjadi
karena disebabkan perusahaan setiap tahunnya selalu mengadakan perbaikanperbaikan lebih intensif dan ditingkatkan lagi, seperti perbaikan metode proses
pengerjaan, penyediaan material yang on time, perbaikan mesin-mesin yang rusak,
meminimalisasikan lost time, dll sehingga cycle time berhasil mengalami
penurunan.
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Pada tahun 2010 cycle time mengalami penurunan atau efisien sebesar 2,05
detik (0,14%) yaitu dari 1470,80 detik turun menjadi 1468,75 detik. Hal ini terjadi
karena disebabkan perusahaan selalu meningkatkan perbaikan-perbaikan seperti
perbaikan metode proses pengerjaan, penyediaan material yang on time, perbaikan
mesin-mesin yang rusak, meminimalisasikan lost time, dll sehingga cycle time
berhasil mengalami penurunan.
Pada tahun 2011 cycle time mengalami penurunan atau efisien sebesar 0,21
detik (0,01%) yaitu dari 1468,75 detik turun menjadi 1468,53 detik. Hal ini terjadi
karena perbaikan-perbaikan lebih meningkat dari tahun sebelumnya.
Proses assembly (perakitan) lebih banyak cycle time nya karena rata-rata
aktivitas tersebut dilakukan secara manual. Sedangkan proses printing (print)
jumlah cycle time nya lebih sedikit karena rata-rata aktivitasnya menggunakan
mesin.
4.1.2 Analisi Perhitungan BTKL
Besarnya Biaya Tenaga Kerja Langsung ditetapkan menurut kebijakan perusahaan
sebesar 37% dari total BTK & BOP. Pada PT DMC TI terdiri dari 2 bagian produksi,
yaitu bagian printing (print) dan bagian assembly (perakitan). Jadi labor charge
(ongkos produksi per satu jam kerja orang) di bedakan menjadi labor charge printing
(print) dan labor charge assembly (perakitan). Besarnya Labor charge sudah
ditetapkan dan dihitung berdasarkan rata-rata total expense dari bermacam-macam
type produk dalam suatu periode di bagi rata-rata total cycle time dalam periode
tersebut.
Tabel 4.2
Total Rata-Rata BTKL per Tahun
(Rp 000)
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011

Cycle Time (detik)
Printing
Assembly
350,91
1193,04
342,25
1143,44
294,34
1176,46
292,29
1176,46
272,04
1196,49

Labor Charge
Printing
Assembly
Rp 155.000 Rp 75.000
Rp 155.000 Rp 60.000
Rp 147.000 Rp 57.000
Rp 147.000 Rp 57.000
Rp 155.000 Rp 60.000

BTKL
Rp 14,786.52
Rp 12,503.45
Rp 11,339.08
Rp 11,308.06
Rp 11,712.16

BTK = 37% x Cycle Time (per proses) x Labor charge (per proses)
3600 (detik)
Perhitungan BTKL tahun 2007 :
BTK Printing = 37% x 350,91 x 155000 = Rp 5,590.21
3600
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BTK Assembly = 37% x 1193,04 x 75000 = Rp 9,196.32
3600
Total BTK
= Rp 5,590.21 + Rp 9,196.32
= Rp 14,786.52
Perhitungan BTKL tahun 2008 :
BTK Printing = 37% x 342.25 x 155000 = Rp 5,452.27
3600
BTK Assembly = 37% x 1,143.44 x 60000 = Rp 7,051.19
3600
Total BTK
= Rp 5,452.27 + Rp 7,051.19
= Rp 12,503.45
Perhitungan BTKL tahun 2009 :
BTK Printing = 37% x 294.34 x 147000 = Rp 4,446.99
3600
BTK Assembly = 37% x 1,176.46 x 57000 = Rp 6,892.09
3600
Total BTK
= Rp 4,446.99 + Rp 6,892.09
= Rp 11,339.08

Total BTK

Perhitungan BTKL tahun 2010 :
BTK Printing = 37% x 292.29 x 147000 = Rp 4,415.96
3600
BTK Assembly = 37% x 1,176.46 x 57000 = Rp 6,892.09
3600
= Rp 4,415.96 + Rp 6,892.09
= Rp 11,308.06

Perhitungan BTKL tahun 2011 :
BTK Printing = 37% x 272.04 x 155000 = Rp 4,333.81
3600
BTK Assembly = 37% x 1,196.49 x 60000 = Rp 7,378.35
3600
Total BTK
= Rp 4,333.81 + Rp 7,378.35
= Rp 11,712.16
4.1.3 Analisis Harga Pokok Produk
Harga pokok terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead
pabrik. Pada PT DMC TI terdiri dari 2 bagian produksi, yaitu bagian printing (print)
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dan bagian assembly (perakitan). Besarnya BOP ditetapkan sebesar 63% dari total
BTK & BOP. BOP dibebankan berdasarkan biaya tenaga kerja langsung.
BOP = 63% x Cycle Time (per proses) x Labor charge (per proses)
3600 (detik)
Tabel 4.3
Harga Pokok Produk PT DMC TI
Tahun 2007 sampai dengan 2011
(Rp 000)
Tahun

BBB

2007

BTKL

Total BTK

BOP

Harga
Pokok

Printing

Assembly

Rp24,794.11

Rp 5,590.21

Rp 9,196.32

Rp 14,786.52

Rp25,177.05

Rp64,757.68

2008

Rp23,093.47

Rp 5,452.27

Rp 7,051.19

Rp 12,503.45

Rp21,289.66

Rp56,886.59

2009

Rp22,449.22

Rp 4,446.99

Rp 6,892.09

Rp 11,339.08

Rp19,307.08

Rp53,095.38

2010

Rp22,077.12

Rp 4,415.96

Rp 6,892.09

Rp 11,308.06

Rp19,254.26

Rp52,639.43

2011

Rp25,369.36

Rp 4,333.81

Rp 7,378.35

Rp 11,712.16

Rp19,942.33

Rp57,023.85

Jumlah harga pokok pada tabel 4.2 per tahunnya adalah hasil rata-rata yang diambil
menggunakan 5 sampel type produk. Pada tahun 2007 harga pokok produk sebesar
Rp64,757.68
Pada tahun 2008 harga pokok produk mengalami penurunan sebesar Rp7,871.09
(12%), yaitu dari Rp64,757.68 menjadi Rp56,886.59. Hal ini disebabkan adanya penurunan
pada biaya bahan baku sebesar Rp 1700,64 (6,9%), penurunan biaya tenaga kerja langsung
sebesar Rp 2.283,07 (15%), dan penurunan BOP sebesar Rp3.887,39 (15%). Bahan baku
mengalami penurunan karena perusahaan berusaha menekan pengeluaran dengan mencari
supplier yang lebih murah harganya, tapi dengan kualitas yang sama. Sedangkan biaya
tenaga kerja langsung menurun karena cycle time pada periode tersebut mengalami
penurunan.
Pada tahun 2009 harga pokok produk mengalami penurunan sebesar Rp3.791,21
(6,7%), yaitu dari Rp 56.886,59 menjadi Rp 53.095,38. Hal ini disebabkan adanya
penurunan pada biaya bahan baku sebesar Rp 644,25 (2,8%), penurunan biaya tenaga kerja
sebesar Rp 1.164,37 (9,3%), dan penurunan BOP sebesar Rp 1.982,58 (9,3%). Bahan baku
mengalami penurunan karena perusahaan berusaha menekan pengeluaran dengan mencari
supplier yang lebih murah harganya, tapi dengan kualitas yang sama. Sedangkan biaya
tenaga kerja langsung menurun karena cycle time pada periode tersebut mengalami
penurunan.
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Pada tahun 2010 harga pokok produk mengalami penurunan sebesar Rp 455,95
(0,86%), yaitu dari Rp 53.095,38 menjadi Rp 52.639,43 Hal ini disebabkan adanya
penurunan pada biaya bahan baku sebesar Rp 372,10 (1,66%), penurunan biaya tenaga
kerja langsung sebesar Rp 31,02 (0,27%) dan penurunan BOP sebesar Rp52,82 (0,27%).
Bahan baku mengalami penurunan karena perusahaan berusaha menekan pengeluaran
dengan mencari supplier yang lebih murah harganya, tapi dengan kualitas yang sama.
Sedangkan biaya tenaga kerja langsung menurun karena cycle time pada periode tersebut
mengalami penurunan.
Pada tahun 2011 harga pokok produk mengalami kenaikan sebesar Rp 4.384,41
(7,7%), yaitu dari Rp 52.639,43 menjadi Rp 57.023,85 Hal ini disebabkan adanya kenaikan
pada biaya bahan baku sebesar Rp 3.292,24 (13%), kenaikan biaya tenaga kerja langsung
sebesar Rp 404,10 (3,5%) dan penurunan BOP sebesar Rp 688,07 (3,5%). BTKL assembly
meningkat karena cycle time pada departemen assembly mengalami kenaikan, sehingga
harga pokok produk pun meningkat.
4.1.4 Analisis Statistik
Yaitu untuk menganalisis pengaruh cycle time terhadap harga pokok produk, penulis
menggunakan :
a. Regresi Linear
Ŷ=a+bX
Ŷ = Nilai regresi harga pokok produk
a = Konstanta atau bila harga X = 0
b = Koefisien regresi
X = Nilai variable independen (cycle time)
Tabel 4.4
Rekapitulasi Cycle Time & Harga Pokok Produk PT DMC TI
Tahun 2007 sampai 2011
(Rp 000)
Tahun

Cycle Time (detik)

Harga Pokok Produk

2007
2008
2009
2010
2011

1543,95
1485,69
1470,80
1468,75
1468,53

Rp64,757.68
Rp56,886.59
Rp53,095.38
Rp52,639.43
Rp57,023.85
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Tabel 4.5
Perhitungan Analisis Regresi
Tahun

x

y

2007

1543,95

64,757.68

2008
2009
2010
2011
∑

1485,69
1470,80
1468,75
1468,53
7437,71

2

xy

x

(Rp 000)
y2

99,982,403.50 2,383,770.98 4,193,557,639.77
56,886.59 84,515,704.88 2,207,267.75 3,236,084,232.70
53,095.38 78,092,666.74 2,163,251.47 2,819,119,585.73
52,639.43 77,313,963.16 2,157,215.33 2,770,909,710.24
57,023.85 83,741,405.79 2,156,589.54 3,251,718,940.78
284.402,93 423,646,144.08 11,068,095.07 16,271,390,109.23

Maka persamaan regresi linear sederhana adalah :
Ŷ=a+bX
Ŷ = -152.191,86 + 139,88 X
Hal ini berarti bila cycle time mengalami kenaikan 1 detik maka harga pokok produk akan
naik sebesar Rp 139,88. Dan apabila X = 0 atau konstanta maka Y atau harga pokok produk
akan turun sebesar Rp 152.191,86
b. Koefisien Korelasi
Yaitu untuk mengetahui kuatnya pengaruh antara cycle time terhadap harga pokok
produk dibantu dengan tabel.
Pedoman untuk menentukan interpretasi koefisien korelasi
Tabel 4.6
Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien

Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199

Sangat Lemah

0,20 – 0,399

Lemah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Kuat

0,80 – 1,000

Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2010 : 257)
Koefisien korelasi 0,9308 sesuai dengan table interpretasi pengaruh antara cycle time
terhadap harga pokok produk sangat kuat.
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c.

Koefisien Determinasi
Yaitu untuk mengetahui besarnya presentase perubahan pengaruh / kontribusi cycle
time terhadap harga pokok produk.
Rumus Kd = r2 x 100%
Kd = 0.93082 x 100%
Kd = 0.8665 x 100%
Kd = 87 %
Besarnya pengaruh / kontribusi cycle time terhadap harga pokok adalah 87% yang artinya
13% dipengaruhi oleh faktor lain (seperti bahan baku) yang tidak dibahas dalam bab ini.
d.

Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t)
Yaitu untuk mengetahui diterima atau ditolaknya Ho (hipotesis)
Rumus

t hitung

Ho : Tidak ada pengaruh antara cycle time terhadap harga pokok produk.
Ha : Ada pengaruh antara cycle time terhadap harga pokok produk.
Dengan simbol matematisnya sebagai berikut :
Ho : ρ = 0
Ha : ρ ≠ 0
Daerah kritis dan tingkat signifikan 5% dengan menggunakan two tails antar dua pihak dan
dk = n-2 = 3, maka diperoleh t tabel = 3,182
Karena t hitung = 4,4118 > t tabel = 3,182. Maka Ho ditolak dan Ha di terima, artinya ”Ada
pengaruh cycle time terhadap harga pokok produk”.

Gambar 4.3
Kurva Hasil Uji Hipotesis
Ho diterima
Ho ditolak

Ho ditolak
-4,4118

0.025

-3,182

0

3,182

5.. Kesimpulan dan Saran

4,4118
0.025

[Volume 7] No.2, Desember 2014

70

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

5.KESIMPULAN & SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada bab pembahasan sebelumnya maka penulis dapat mengambil
kesimpulan untuk data tahun 2007 sampai 2011.
a. Pada tahun 2007 total rata-rata cycle time 1543,95 (second) untuk menghasilkan
satu unit produk. Pada tahun 2008 cycle time mengalami penurunan sebesar 58,26
detik (3,77%). Pada tahun 2009 cycle time mengalami penurunan sebesar 14,89
detik (1%). Pada tahun 2010 cycle time mengalami penurunan sebesar 2,05 detik
(0,14%). Pada tahun 2011 cycle time mengalami penurunan sebesar 0,21 detik
(0,01%). Penurunan terjadi pada tahun-tahun tersebut terjadi karena perusahaan
setiap tahunnya selalu meningkatkan perbaikan-perbaikan, seperti perbaikan metode
proses pengerjaan, penyediaan material yang on time, perbaikan mesin-mesin yang
rusak, meminimalisasikan lost time, dll sehingga cycle time berhasil mengalami
penurunan.
b. Pada tahun 2007 harga pokok produk sebesar Rp64,757.68. Pada tahun 2008 harga
pokok produk mengalami penurunan sebesar Rp7,871.09 (12%). Pada tahun 2009
harga pokok produk mengalami penurunan sebesar Rp 3.791,21 (6,7%). Pada tahun
2010 harga pokok produk mengalami penurunan sebesar Rp 455,95 (0,86%). Pada
tahun-tahun tersebut bahan baku mengalami penurunan karena perusahaan berusaha
menekan pengeluaran dengan mencari supplier yang lebih murah harganya, tapi
dengan kualitas yang sama. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung menurun karena
cycle time pada periode tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 2011 harga
pokok produk mengalami kenaikan sebesar Rp 4.384,41 (7,7%). BTKL assembly
meningkat karena cycle time pada departemen assembly mengalami kenaikan,
sehingga harga pokok produk pun meningkat.
c. Hasil analisis pengaruh cycle time terhadap harga pokok produk pada PT DMC TI
yaitu, Ŷ = -152.191,86 + 139,88 X. Ini berarti bila cycle time mengalami kenaikan 1
detik maka harga pokok produk akan naik sebesar Rp 139,88 dan apabila X = 0 atau
konstanta maka Y atau harga pokok produk akan turun sebesar Rp 152.191,86
Tingkat koefisien korelasinya sebesar 0,93 artinya hubungan antara cycle time
terhadap harga pokok produk sangat kuat. Pengaruh / kontribusi cycle time terhadap
harga pokok produk sebesar 87% dan 13% nya dipengaruhi oleh faktor lain (seperti
bahan baku) yang tidak dibahas dalam bab ini. Sedangkan hasil uji hipotesis t hitung
= 4,4118 > t tabel = 3,182 berarti (Ho) ditolak sedangkan Ha diterima yaitu ada
pengaruh cycle time terhadap harga pokok produk.
5.2 Saran
Saran yang diberikan pada penelitian ini atas hasil analisis terhadap aktivitas PT DMC
TI kepada pihak perusahaan yaitu:
1. Manajemen perusahaan sebaiknya melakukan manajemen aktivitas lebih intensif
lagi pada proses produksi guna meminimalisasikan cycle time sehingga dapat
mengoptimalkan harga pokok produk yang kompetitif bagi perusahaan. Supaya
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tidak terjadi lagi lost time atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan pembengkakan
pada cycle time dan berpengaruh terhadap biaya tenaga kerja langsung dan harga
pokok produk.
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PENGARUH EFISIENSI BIAYA PRODUKSI
TERHADAP TINGKAT LABA KOTOR
PADA PT. KASEN INDONESIA
Sri Mulyani
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak
PT. Kasen Indonesia merupakan perusahaan dengan bentuk badan usaha perseroan
terbatas yang bergerak dalam bidang industri teknologi yaitu di bidang otomotif, adapun
jenis barang yang di proses atau di produksi yaitu „‟spineret dan spare part rem mobil”.
PT. Kasen Indonesia ini menyajikan laporan triwulanan Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan (RKAP) biaya produksi selama dua puluh triwulan atau antara tahun 2006
sampai dengan 2010.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Analitis.
Metode Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan, melukiskan serta
menganalisis keadaan yang ada dalam perusahaan khususnya yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti. Sedangkan Metode Analitis yaitu bentuk penelitian untuk mengetahui
asosiatif (hubungan) antara beberapa variabel penelitian, untuk mengetahui sifat dan
besarnya tingkat hubungan antara variabel yang diteliti, penulis menggunakan analisis
statistik berupa korelasi product moment sedangkan untuk hubungan pengaruhnya
digunakan analisis statistik regresi, dan untuk menguji hipotesis dilakukan dengan uji t
pada taraf kesalahan sebesar 5%.
Untuk mengetahui pengaruh efisiensi biaya produksi (X) terhadap tingkat laba
kotor (Y) dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu menggunakan regresi
Linier sederhana dan Korelasi Product Moment. Persamaan regresi adalah Y= 14351,12+
0,05773x dan koefisien korelasi r = 0,68. Maka hubungan antara efisiensi biaya produksi
dengan tingkat laba kotor termasuk pada hubungan agak tinggi. Koefisien Determinasi (r²)
adalah 0,68² = 0,4582. Dalam penggunaannya koefisien determinasi dinyatakan dalam
persen jadi perlu dilakukan 100%, Hal ini menunjukan adanya pengaruh antara efisiensi
biaya produksi dengan tingkat laba kotor 45,83% dan sisanya sebesar 54,17% dipengaruhi
oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi maka
diperoleh t hitunng < t tabel yaitu 1,3065 < 3,182, hal ini berarti t hitung berada didaerah
penerimaan (H0) berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis diatas, maka
(H0) diterima dan (H1) ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh
Efisiensi Biaya Produksi Terhadap Tingkat laba Kotor pada PT. Kasen Indonesia selama 5
tahun 2006 – 2010.
Keywords : Efisiensi Biaya Produksi
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Dengan semakin pesatnya perkembangan dibidang pendidikan, teknologi,
ekonomi, maka semakin dekat terwujudnya ramalan dunia yaitu era perdagangan
bebas dimana produk dan jasa yang dihasilkan Oleh perusahaan-perusahaan asing
telah membanjiri sampai dipelosok tanah air kita, begitu pula barang-barang
produksi Indonesia dengan cepat dapat memasuki pasar Luar Negeri. Perkembangan
ini secara cepat mendorong perusahaan-perusahaan asing yang telah lama dan
berpengalaman dalam dunia bisnis. Maka sejalan dengan hal tersebut diata
perusahaan kelas dunia yang harus mampu berdiri sendiri dan dapat diandalkan
untuk menjaga kelangsungan hidupnya.
Ada 2 strategi untuk menghadapi pesaing-pesaing kelas dunia dalam bisnis :
memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia dalam
menghadapi persaingan dari luar negeri atau menjadikan perusahaan-perusahaan di
Indonesia memiliki daya saing tinggi jangka panjang di dalam menghadapi
persaingan global. Jika perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak memperoleh
perlindungan yang memadai dari pemerintah, agak sulit bagi mereka dalam jangka
panjang memenangkan persaingan dengan perusahaan asing yang lain, yang
umumnya mampu menghasikan produk dan jasa dengan efesiensi produk yang
tinggi. Oleh karena itu strategi yang cocok adalah dengan meningkatkan daya saing
jangka panjang perusahaan-perusahaan Indonesia dalam menghadapi pasar tingkat
dunia hanya dengan membuat perusahaan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan
konsumen mereka dengan menghasilkan produk dan jasa yang bermutu dalam
menghadapi persaingan yang bersifat global dan tajam.
Untuk menjadi perusahaan yang memiliki keunggulan daya saing, salah satu
persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah kemampuan untuk
membuat biaya yang efesien dalam menghadapi produk dan jasa. Untuk membuat
perusahaan mengeluarkan biaya yang efesien manajemen perusahaan senantiasa
harus melakukan peningkatan terhadap berbagai aktivitas penambah nilai yang
digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa serta melakukan pengurangan dan
akhirnya menghilangkan aktivitas bukan menambah nilai.
Salah satu penyebab tidak efesiennya proses produksi yang dilaksanakan
perusahaan yaitu biaya produksi yang timbul terlalu besar dan tidak diimbangi
dengan hasil penjualan dimana dalam menetapkan harga jual sangat rendah sekali
demi memenangkan persaingan di pasar. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan
pada umumnya ditandai dengan kemampuan manajemen dalam melihat
kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, oleh sebab itu pihak
manajemen dapat mengoptimalisasi pemanfaatan biaya produksi dengan seefisien
mungkin dengan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas engan harga
yang bersaing.
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Adapun cara manajemen dalam mengoptimalisasi biaya yaitu dengan membuat
perencanaan biaya produksi yang dirumuskan dalam anggaran. Anggaran disini
merupakan alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengawasan serta
merealisasi rencana yang telah disusun, apabila tahap perencanaan telah selesai dan
biaya yang sebenarnya timbul ternyata terdapat penyimpangan maka pihak
manajemen dihadapkan pada alternatif tindakan untuk memperbaiki penyimpangan
tersebut, apabila telah dilaksanakan dengan baik akan membantu tercapainya biaya
produksi yang efisien dan kemungkinan besar perusahaan memperoleh kesempatan
untuk mendapatkan laba.
Adapun untuk mengetahui presentase efisiensi biaya produksi yaitu selisih
antara biaya yang sudah dianggarkan dengan realisasinya dibandingkan dengan
biaya yang sudah dianggarkan, dan untuk mengetahui presentase laba kotor yaitu
selisih antara laba yang sudah dianggarkan dengan realisasinya dibandingkan
dengan dibandingkan dengan laba yang sudah dianggarkan. Apabila suatu
perusahaan mampu menekan tingkat efisiensi biaya produksi dengan baik, maka
secara otomatis akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan berupa
peningkatan laba kotor.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian yang dapat
diidentifikasi sebagai berikut:
1. Bagaimana kondisi efisiensi biaya produksi di PT. Kasen Indonesia ?
2. Bagaimana kondisi tingkat laba kotor di PT. Kasen Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh efisiensi biaya produksi terhadap tingkat laba kotor yang
di peroleh perusahaan ?
3.Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kondisi efisiensi biaya produksi pada PT. Kasen Indonesia.
2. Untuk mengetahui kondisi tingkat laba kotor pada PT. Kasen Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efisiensi biaya produksi terhadap tingkat
laba kotor yang diperoleh perusahaan.
B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Biaya Produksi
Biaya (cost) disini berbeda dengan beban (expense), dalam laporan keuangan
biaya masuk dalam laporan harga pokok produksi (cost of goods manufacture) yang
akan digunakan sebagai penambah harga pokok penjualan (cost of goods sold) yang
selanjutnya akan mengurangi penjualan bersih sehingga didapat laba kotor.
Sedangkan beban (expense) masuk dalam laporan rugi laba yang akan mengurangi
laba kotor sehingga didapat laba bersih. Berikut adalah pengertian beban (expense)
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dalam buku berjudul “Akuntansi Manajemen”: “Beban adalah biaya yang terpakai
(expired cost)”
Berdasarkan pengertian produksi di atas, produksi merupakan alat yang
digunakan untuk mengubah atau mengolah sumber daya menjadi produk jadi atau jasa
yang berguna. Jadi biaya produksi adalah sumber daya yang diukur dalam satuan
uang yang dikorbankan untuk mengolah sumber daya guna menciptakan barang dan
jasa yang berguna. Adapun definisi biaya produksi dalam buku berjudul ”Akuntansi
Biaya”:
“Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku
menjadi produk jadi yang siap untuk dijual”. (Mulyadi,2000;14).
Berdasarkan definisi biaya produksi di atas biaya produksi adalah biaya yang
dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual.
2. Perhitungan Biaya Produksi

Dalam pembuatan produk terdapat dua jenis biaya, biaya produksi dan biaya non
produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang,
sedangkan biaya non produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non
produksi, seperti biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Biaya produksi
membentuk harga pokok produksi untuk menghitung total harga pokok produk.
Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara menghitung unsur-unsur
biaya ke dalam harga pokok produksi. Terdapat dua pendekatan dalam menghitung
unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi: Full Costing dan Variable Costing.
Berikut adalah pengertian Full costing dalam buku berjudul “Akuntansi Keuangan”:
”Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang
memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya
tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik variable maupun tetap ditambah
dengan biaya non produksi (biaya pemasaran, biaya admisistrasi dan umum).”
(Mulyadi,2000;18).
Jadi berdasarkan pengertian Full Costing diatas, Full Costing merupakan metode
penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi
baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat tidak tetap (variable), yang terdiri dari
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dan biaya non
produksi (biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum). Berikut adalah harga pokok
produksi menurut metode Full Costing berdasarkan buku yang berjudul “Akuntansi
Biaya”:
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Biaya bahan baku
Biaya tenaga kerja langsung
Biaya overhead pabrik variabel
Biaya overhead pabrik tetap

xxx
xxx
xxx
xxx

Harga Pokok Produksi

xxx

Gambar 2.1 Metode Full Costing
Sumber: Mulyadi, 2000;19

Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa metode Full Costing memasukkan
semua unsur biaya baik yang bersifat tetap maupun yang tidak tetap (variable). Untuk
Variable Costing, berikut adalah pengertian Variable Costing berdasarkan buku yang
berjudul “Akuntansi Biaya”:
“Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya
memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi,
yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead
pabrik variabel”.(Mulyadi,2000;20).
Jadi berdasarkan pengertian Variable Costing di atas, Variable Costing
merupakan metode penentuan harga produksi yang hanya memasukkan biaya yang
bersifat tidak tetap (variable). Berikut adalah metode penentuan harga pokok produksi
dengan menggunakan metode Variable Costing berdasarkan buku yang berjudul
“Akuntansi Biaya”:
Biaya bahan baku
Biaya
tenaga
kerja
langsung
Biaya overhead pabrik
variabel

xxx

Harga Pokok Produksi

xxx

xxx
xxx

Gambar 2.2 Metode Variabel Costing
Sumber Mulyadi,2000;20

Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa metode Variable Coasting hanya
memasukkan unsur biaya yang bersifat tidak tetap (variable).
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3. Ukuran Efisiensi
Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan bermacam-macam analisis
tergantung tujuan atau jenis efisiensi yang akan dianalisis.
Efisiensi biaya dapat dilakukan pengukuran dengan cara menetapkan suatu standar
biaya tertentu (anggarannya) dari suatu kegiatan atau pusat tanggung jawab. Dalam hal
ini Mulyadi (1991 : 415) memberikan pengertian tentang biaya standar sebagai berikut :
“Biaya standar adalah biaya yang ditentukan dimuka yang merupakam jumlah biaya
yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu kesatuan produk atau untuk
membiayai kegiatan tertentu, dibawah asumsi kondisi ekonomi dan faktor-faktor lain
tertentu”.
Efisiensi usaha diukur dengan menghitung rasio antara biaya operasi (biaya usaha)
dengan penjualan bersih (pendapatan bersih). Seperti pendapat yang dikemikakan
Munawir (1992 : 100) sebagai berikut :
“Selisih antara Net Margin Ratio (ratio laba bersih dengan penjualan) dengan 100%
menunjukan persentase yang tersisa untuk menutup biaya operasi”.
C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Populasi merupakan sekumpulan objek yang ditentukan melalui kriteriakriteria tertentu, antara lain yang dapat dikategorikan ke dalam objek adalah sebagai
berikut: manusia (SDM), file-file atau dokumen-dokumen yang dipandang sebagai
objek penelitian, sedangkan yang dimaksud sasaran adalah populasi yang akan
digunakan untuk menjadi sasaran penelitian.
Dalam buku “Statistik untuk Penelitian” pengertian populasi adalah sebagai
berikut:
“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2002:55).
Berdasarkan pengertian tersebut diatas dan disesuaikan dengan judul
”Pengaruh Efisiensi Biaya Produksi Terhadap Tingkat Laba Kotor”, maka yang
menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Bagian Akuntansi pada PT.
Kasen Indonesia Jawa Barat.
Sampel dalam penelitian ini adalah selama lima tahun, karena sudah
dianggap representatif untuk dilakukan penelitian. Unit sampel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu biaya produksi, ukuran sampelnya menggunakan data
hasil produksi, sedangkan pengukuran efisiensi laba kotor perusahaan menggunakan
data laporan laba rugi perusahaan. Adapun definisi sampel dalam buku yang
berjudul “Statistik Untuk Penelitian” adalah sebagai berikut:
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“Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut”. (Sugiyono,2000;55)
Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara sampling purposif yaitu
sampel diambil berdasarkan tujuan tertentu saja, dalam hal ini tujuannya adalah
untuk penelitian. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah laporan
harga pokok produksi dan laporan rugi laba perusahaan dari tahun dari tahun 2006
sampai dengan 2010, sehingga n adalah 5.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Sesuai judul yang dipilih yaitu “Pengaruh Efisiensi Biaya Produksi Terhadap
Tingkat Laba Kotor” maka terdapat dua variabel:
a. Efisiensi Biaya Produksi sebagai variabel x
Variabel Independen adalah variabel yang bebas, yaitu variabel yang tidak
dipengaruhi oleh variabel lain tetapi mempengaruhi variabel lain.
Variabel ini diukur dari jumlah biaya yang terkait dengan proses produksi.
Indikatornya adalah jumlah biaya produksi yang dihitung dari periode tahun
2006 sampai dengan tahun 2010 (n=5).
b. Tingkat Laba Kotor Perusahaan sebagai variabel y
Variabel dependen adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel lain.
Indikatornya adalah selisih dari anggaran dengan realisasi laba kotor pada PT.
Kasen Indonesia Jawa Barat dari periode tahun 2005 sampai dengan 2010
(n=5).

Variabel
x
Biaya Produksi

y
Pengukuran
Efisiensi Laba
Kotor Perusahaan

Tabel 2.2
Operasional Variabel
Indikator
Biaya Bahan Baku
Biaya Tenaga Kerja
Biaya Overhead Pabrik
Selisih antara anggaran
dan realisasi laba kotor

Skala
Rasio

Rasio

Total biaya produksi merupakan penjumlahan dari :
1.
Biaya Langsung
2.
Biaya Overhead Pabrik
Adapun rincian total biaya produksi yang dicatat dalam tiap triwulan :
1.
Biaya Langsung
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2.

Biaya bahan baku
Biaya tenaga kerja langsung
Bahan pembantu
Biaya listrik pabrik
Jumlah biaya langsung
Biaya Overhead Pabrik
- Pengangkutan bahan baku
- Pemeliharaan bangunan pabrik
- Pemeliharaan mesin
- Pemeliharaan kendaraan
- Asuransi bangunan
- Jamsostek karyawan pabrik
- Pembelian perlengkapan pabrik
Jumlah biaya tak langsung
- Penyusutan aktiva tetap pabrik
Jumlah total biaya produksi

Adapun rincian laba kotoryang diambil dari laporan laba rugi per triwulan
Pendapatan
Hasil penjualan eksport
Hasil penjualan limbah
Jumlah pendapatan
Harga Pokok Penjualan
Biaya produksi
Persediaan awal
Persediaan akhir (-/-)
Jumlah HPP
Laba Kotor Penjualan
3. Teknik Analisa Data
Pengujian hipotesis yang akan dilakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada
tidaknya pengaruh biaya produksi terhadap pengukuran efisiensi laba kotor
perusahaan. Adapun analisis yang akan dilakukan adalah analisis ekonomi dan
analisis secara statistik dengan menggunakan analisa Regresi Linier Sederhana,
analisa Korelasi Pearson, dan kemudian akan diuji lagi dengan menggunakan uji T.
D. PEMBAHASAN
4.3.1 Kondisi Efisiensi Biaya Produksi Di PT. Kasen Indonesia
Berdasarkan pada tabel terlihat bahwa selama 20 periode antara tahun
2006 sampai tahun 2010 kondisi nilai persentase biaya produksi sangat
bervariasidengan naik turunnya nilai persentase biaya produksi pada setiap
periodenya. Rata-rata nilai persentase biaya produksi pada PT. Kasen Indonesia
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selama dua puluh periode yaitu sebesar 6,29483% tetapi perubahannya cukup
besar yaitu pada tahun 2006 total persentase biaya produksi sebesar 11,45713%
kemudian pada tahun 2007 sebesar 36,06428% selanjutnya pada tahun 2008
yang merupakan nilai terbesar selama empat tahun terakhir yaitu 48,63497%
dan pada tahun 2009 total nilai persentase biaya produksi sebesar 10,81855%
ini merupakan nilai terkecil yang pernah dicapai selama kurun waktu empat
tahun, dan pada tahun 2010 total persentase biaya produksi sebesar
22,49334%.
Pada tahun 2006 selama empat periode total persentase biaya produksi
sebesar persentase biaya produksi sebesar 11,45713%. Pada triwulan II
persentase biaya produksi yang paling kecil yaitu -6,07544% dengan RKAP
biaya produksi sebesar Rp.23.488,- dan realisasinya sebesar Rp.24.915,sehingga perusahaan mengalami defisit anggaran sebesar Rp.1.427,-. Nilai
persentase biaya produksi yang paling besar pada triwulan IV sebesar
7,39411% dengan RKAP biaya produksi sebesar Rp.18.393,-dan realisasinya
sebesar Rp.17.033,- sehingga perusahaan mengalami surplus anggaran sebesar
Rp.1.360,-karena mampu melakukan pengefisienan terhadap biaya-biaya yang
terjadi pada perusahaan.
Pada tahun 2007 selama empat periode total nilai persentase biaya
produksi sebesar 36,06428% atau naik sebesar 33,49864% dari tahun 2006.
Pada triwulan I niali persentase biaya produksi yang paling besar dan
merupakan nilai terbesar yang pernah dicapai selama 20 periode yaitu sebesar
19,68527% dengan RKAP biaya produksi sebesar Rp.20.081,-dan realisasinya
sebesar Rp.16.128,- sehingga perusahaan mengalami surplus anggaran sebesar
Rp.3.953,-. Nilai persentase biaya produksi yang paling kecil pada triwulan IV
yaitu sebesar -0,30168% dengan RKAP biaya produksi sebesar Rp.19.557,- dan
realisasinya sebesar Rp.10.616,- sehingga perusahaan mengalami defisit
anggaran sebesar Rp.59,-. Hal ini karena realisasi biaya melebihi target
anggaran yang direncanakan dalam RKAP.
Pada tahun 2008 selama empat periode total nilai persentase biaya
produksi sebesar 48,63497% atau naik sebesar 7,57069% dari tahun 2007. Dan
selama empat periode perusahaan pada setiap periodenya mengalami surplus
anggaran serta memperoleh nilai terbesar dalam persentase biaya produksi
selama empat tahun terakhir. Pada triwulan II nilai persentase biaya produksi
yang paling kecil yaitu sebesar 3,91426% dengan RKAP biaya produksi sebesar
Rp.20.668,-dan realisasinya sebesar Rp.19.859,- sehingga perusahaan
mengalami surplus anggaran sebesar Rp.809,- nilai persentase biaya produksi
yang paling besar pada triwulan III yaittu sebesar 16,69809% dengan RKAP
biaya produksi sebesar Rp.19.092,- dan realisasinya sebesar Rp.15.904,sehingga perusahaan mengalami surplus anggaran sebesar Rp.3.188,-. Hal ini
karena perusahaan mampu melakukan efisiensi biaya-biaya yang terjadi pada
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perusahaan sehingga realisasi biaya lebih kecil dari anggaran yang
direncanakan dalam RKAP.
Pada tahun 2009 selama empat periode total persentase biaya produksi
sebesar 10,81855% dan merupakan nilai terkecil selama kurun waktu empat
tahun, hal ini karena perusahaan mengalami defisit anggaran sebesar Rp.344,hal ini terlihat dari total RKAP biaya produksi sebesar Rp.87.823,- sedangkan
yang terealisasi sebesar Rp.88.167,- nilai persentase biaya produksi paling
besar selama empat periode yaitu pada triwulan I sebesar 12,17237%, hal ini
karena perusahaan mampu melakukan efisiensi biaya pada perusahaan sehingga
perusahaan mengalami surplus anggaran. Pada triwulan IV nilai persentase
biaya produksi sebesar -7,57986% dengan RKAP biaya produksi sebesar
Rp.22.164,-dsn realisasi sebesar Rp.23.844,- sehingga perusahaan mengalami
defisit anggaran sebesarRp.1.680,-. Nilai persentase biaya produksi khususnya
pada triwulan IV merupakan nilai terkecil yang pernah dicapai selama empat
periode. Hal ini disebabkan karena rencana anggaran biaya produksi yang telah
ditetapkan perusahaan dalam RKAP ternyata lebih kecil dari realisasinya,
selama tiga periode tersebut perusahaan tidak mampu melakukan efisiensi biaya
karena jumlah biaya yang telah dianggarkan tidak mampu menutupi jumlah
biaya yang terjadi pada perusahaan sehingga perusahaan mengalami defisit
anggaran khususnya pada biaya produksi.
Pada tahun 2010 selama empat periode total persentase biaya produksi
sebesar 22,49334%. Adapun total nilai persentase biaya produksi yang paling
besar pada tahun 2010 di dapat dari triwulan I sebesar 16,69809%, dengan
RKAP biaya produksi sebesar Rp.19.092,- dengan nilai realisasinya sebesar
Rp.15.904,- sehingga perusahaan mengalami surplus anggaran sebesar
Rp.3.188,- dan pada triwulan III nilai presentase biaya produksi sebesar 0,30168% dengan RKAP biaya produksi sebesar Rp.19.557,- dan realisasinya
sebesar Rp.19.616,- hal ini merupakan nilai persentase biaya produksi yang
paling kecil selama empat periode sehingga perusahaan mengalami defisit
anggaran sebesar Rp.59,- dan pada triwulan IV sebesar -6,07544%, dengan
RKAP biaya produksi sebesar Rp.23.488,- dan realisasinya sebesar Rp.24.915,sehingga perusahaan mengalami defisit sebesar Rp.1.427,-.
Jadi dari data biaya produksi yang diperoleh memang telah dilakukan
dan mencukupi tetapi tidak diikuti dengan peningkatan penjualan produk yang
dihasilkan, ini terlihat dari hasil penjualan yang tidak pernah mencapai target,
sehihngga laba yang diperoleh tidak optimal. Efisiensi yang dilakukan tersebut
dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya untuk mencapai target ini
semua produksi di bebankan pada setiap unit produksi tanpa melihat kualitas
produk, oleh karena itu harus dilakukan pengendalian atas kualitas produk.
Apabila tidak dilakukan pengendalian maka akan jadi masalah bagi perusahaan
sebab manajer tersebut hanya berorientasi pada jumlah yang harus dihasilkan
tersebut tidak diimbangi dengan kualitas barang yang memadai akan
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mengakibatkan menurunnya tingkat penjualan sehinga laba perusahaan akan
menurun.
Adapun hal lain yang harus diperhatikan adalah kondisi mesin, apabila
kondisi mesin bsik dalam arti dapat memproduksi secara normal, ini harus terus
dipertahankan, tetapi sebaliknya apabila kondisi mesin buruk akan menjadi
penghalang tercapainya proses produksi dan akan cenderung untuk menaikan
biaya perawatan mesin. Olehn karena itu pengefisienan biaya harus terus
diperhatikan karena efisiensi biaya produksi ini merupakan biaya produksi total
maka efisiensi biaya produksi ini merupakan penilaian keseluruhan unit
produksi dan apabila kita cermati lebih lanjut penilaian efisiensi biaya produksi
secara total cenderung berfungsi sebagai fungsi penyadar bagi manajemen
untuk melihat adanya ketidakberesan dalam suatu penanggung jawaban.
4.3.2 Kondisi Tingkat Laba Kotor Di PT. Kasen Indonesia
Berdasarkan tabel terlihat bahwa selama dua puluh periode antara tahun
2006 sampai dengan 2010 kondisi nilai persentase laba kotor sangat bervariasi
dengan naik turunnya nilai persentase laba kotor pada setip periodenya. Rata-rata
nilai persentase laba kotor pada PT. Kasen Indonesia selam dua puluh periode yaitu
sebesar 25,88423% dengan perubahan yang cukup besar yaitu pada tahun 2006 total
nilai persentase laba kotor sebesar 24,00873% selanjutnya pada tahun 2007 sebesar
8,22408% ini merupakan total nilai persentase laba kotor terkecil selama kurun
waktuempat tahun, dan pada tahun 2008 merupakan total nilai persentase laba kotor
terbesar selama kurun waktu empat tahun yaitu sebesar 260,62882% dengan nilai
ini berarti perusahaan masih belum mampu mencapai target laba yang sesuai dengan
yang direncanakan dalam RKAP laba kotor melainkan masih terlalu kecil untuk
sampai pada target rencana laba kotor yang diinginkan perusahaan, kemudian total
nilai persentase laba kotor pada tahun 2009 yaitu sebesar 22,76736%. Dan pada
tahun 2010 total nilai persentase laba kotor sebesar 111,84647%.
Pada tahun 2006 selama empat periode total persentase laba kotor sebesar
24,00873% pada triwulan III nilai persentase laba kotor yang paling besar yaitu
41,00726% dengan RKAP laba kotor sebesar Rp.10.603,- dan realisasi laba kotor
yang terjadi hanya sebesar Rp.6.255,- sehingga perusahaan mengalami selisih
anggaran laba kotor dengan realisasi sebesar Rp.4.348,-. Hal ini menunjukan bahwa
perusahaan belum mampu mencapai target laba kotor yang telah direncanakan. Pada
triwulan IV persentase laba kotor yang paling kecil yaitu sebesar -37,76029%
dengan RKAP laba kotor sebesar Rp.4.322,- dan realisasi laba kotor sebesar
Rp.5.954,- sehingga perusahaan mampu merealisasikan laba kotor yang lebih besar
dari RKAP laba kotor dengan selisih sebesar Rp.1.632,-. Hal ini menunjukan bahwa
perusahaan telah mampu mencapai target laba kotor yang direncanakan serta telah
mampu melampaui target laba kotor yang direncanakan oleh perusahaan.
Pada tahun 2007 selama empat periode total nilai persentase laba kotor
paling kecil nilainya selama kurun waktu empat tahun yaitu sebesar 8,22408% atau
[Volume 7] No.2, Desember 2014

83

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

menurun sebesar 15,78465% dari tahun 2006. Pada triwulan I nilai persentase laba
kotor paling besar yaitu sebesar 37,09804% dengan RKAP laba kotor sebesar
Rp.6.375,- dengan realisasi laba kotor sebesar Rp.4.010,- sehingga perusahaan
mengalami selisih anggaran laba kotor dengan realisasinya sebesar Rp.2.365,-. Hal
ini menunjukan bahwa perusahaan belum mampu merealisasikan laba sesuai dengan
yang direncanakan dalam RKAP laba kotor. Pada triwulan IV nilai persentase laba
kotor paling kecil dan merupakan nilai terkecil selama dua puluh periode yaitu
sebesar -61,91133% dengan RKAP laba kotor sebesar Rp.5.075,- dan realisasinya
sebesar Rp.8.217,- sehingga perusahaan pada periode ini mampu merealisasikan
laba kotor yang lebih besar dari RKAP dengan selisih sebesar Rp.3.142,-. Hal ini
menunjukan bahwa perusahaan mampu mencapai target serta dapat melampaui
target laba kotor yang direncanakan dalam RKAP laba kotor.
Pada tahun 2008 selama empat periode total persentase laba kotor paling
besar nilainya selama kurun waktu empat tahun yaitu sebesar 260,62882% atau naik
sebesar 252,40474% dari tahun 2007. Pada triwulan III nilai persentase laba kotor
paling besar dan merupakan nilai terbesar selama empat belas periode yaitu sebesar
89,17437% dengan RKAP laba kotor sebesar Rp.5.838,-dengan realisasi laba kotor
sebesar Rp.632,- sehingga perusahaan mengalami selisih anggaran laba kotor
dengan realisasinya sebesar Rp.5.206,-. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan tidak
mampu mencapai targetlaba sesuai dengan yang direncanakan dalam RKAP laba
kotor. Pada triwulan IV nilai persentase laba kotor paling kecil yaitu sebesar
27,15909%dengan RKAP laba kotor sebesar Rp.6.160,-dan realisasinya sebesar
Rp.4.487,-sehingga perusahaan pada periode ini juga mengalami selisih anggaran
laba kotor sebesar Rp.1.673,-. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan belum mampu
mencapai target laba yang sesuai dengan RKAP laba kotor.
Pada tahun 2009 selama empat periode total persentase laba kotor sebesar
22,76736% atau menurun sebesar 237,86147% dari tahun 2008. Pada triwulan I
nilai persentase laba kotor paling besar yaitu sebesar 66,94153% dengan RKAP laba
kotor sebesar Rp.5.336,- dan realisasi laba kotor sebesar Rp.1.764,- sehingga
perusahaan mengalami selisih anggaran laba kotor dengan realisasinya sebesar
Rp.3.572,-. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan masih belum mampu
merealisasikan laba kotor yang direncanakan dalam RKAP laba kotor. Pada
triwulan IV nilai persentase laba kotor paling kecil yaitu sebesar -37,29819%
dengan RKAP laba kotor sebesar Rp.6.070,-dan realisasi laba kotor sebesar
Rp.8.334,- sehingga pada periode ini perusahaan telah mampu merealisasikan laba
kotor yang lebih besar dari RKAP laba kotor dengan selisih sebesar Rp.2.264,-. Hal
ini bahwa perusahaan telah mampu melebihi target laba kotor yang direncanakan
dalam RKAP laba kotor.
Pada tahun 2010 selama empat periode total persentase laba kotor sebesar
111,84647% atau meningkat sebesar 89,07911% dari tahun 2009. Pada triwulan I
nilai total pesentase laba kotor paling besar selam empat periode yaitu sebesar
89,17437% dengan RKAP laba kotor sebesar Rp.5.838,- dan realisasi laba kotor
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sebesar Rp.632,- sehingga perusahaan mengalami selisih anggaran laba kotor
sebesar Rp.5.206,-. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan masih belum mampu
merealisasikan laba kotor yang direncanakan dalam RKAP laba kotor. Pada
triwulan III nilai persentase laba kotor paling kecil yaitu sebesar -61,91133%
dengan RKAP laba kotor sebesar Rp.5.075,- dan realisasi laba kotor sebesar
Rp.8.217,- sehingga pada periode ini perusahaan telah mampu merealisasikan laba
kotor yang lebih besar dari RKAP laba kotor dengan selisih sebesar Rp.3.142,-. Hal
ini bahwa perusahaan telah mampu melebihi target laba kotor yang direncanakan
dalam RKAP laba kotor.
Jadi dari data laba kotor dapat dilihat terjadinya naik turun tingkat laba kotor
yang tidak menentu maka laba penjualan yang diterima sering kali tidak dapat
menutupi biaya produksi tetap yang telah dikeluarkan. Adapun dari analisis laba
kotor selama dua puluh triwulan sering kali nilainya menyimpang dari yang
dianggarkan, hal ini merupakan kerugian bagi perusahaan. Tetapi apabila dilihat
dari tingkat laba kotor tidak semua triwulan mengalami penurunan, ada juga pada
tahun 2006 realisasi laba kotor lebih meningkat dari yang dianggarkan, hal inni
disebabkan kondisi pasar membaik atau juga efisiensi biaya sudah ditekan
sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mengurangi jumlah penyimpangan
yang ada.
4.3.3 Pengaruh Efisiensi Biaya Produksi Terhadap Tingkat Laba Kotor
Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
analisis statistik yaitu menggunakan regresi linier sederhana (Product moment
Pearson), seperti yang telah di ungkapkan pada bab I bahwa apakah “Terdapat
Pengaruh Antara Efisiensi Biaya Produksi Dengan Tingkat Laba Kotor”. Apabila
tingkat hubungan antara X dan Y telah diketahui, maka perlu dilakukan uji
signifikansi hubungan antara X dan Y (atau dalam hal ini menguji apakah hubungan
antara Efisiensi Biaya Produksi dengan Tingkat laba Kotor signifikan) yaitu melalui
pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi.
1. Analisis Regresi
Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi seberapa besar tingkat
laba kotor jika biaya produksi berubah. Adapun hasil nilai persentase biaya
produksi dan laba kotor selama dua puluh triwulan terlihat pada tabel 4.3
dibawah ini :
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Tabel 4.3
Total Realisasi Biaya Produksi dan Laba Kotor
Pada PT. Kasen Indonesia
(Dalam Milyaran Rupiah)
Tahun

Biaya Produks i

Laba Kotor

2006

72.478

23.149

2007

69.689

22.655

2008

72.119

10.002

2009

85.330

21.640

2010

80.306

16.243

Persamaan regresi efisiensi biaya produksi terhadap tingkat laba kotor adalah :
Y
= a + bx
Y
= 14351,12+ 0,05773x
Tingkat keeratan hubungan antara variabel efisiensi biaya produksi dengan
variabel tingkat laba kotor mempunyai nilai positif sebesar 0,68 dan angka tersebut
dikategorikan sebagai “korelasi agak tinggi”.
Nilai koefisien determinasi sebesar 0,4582 atau 45,83%. Hal ini menunjukan
adanya pengaruh antara efisiensi biaya produksi dengan tingkat laba kotor 45,83%
dan sisanya sebesar 54,17% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dari kedua angka
yang diperoleh diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari data yang diuji ternyata
ada hubungannya dimana varibel X dan variabel Y merupakan hubungan positif,
artinya hubungan berbanding lurus antara variabel X dan variabel Y yang mana
nilai X harus diikuti oleh nilai Ydan apabila nilai X mengalami peningkatan maka
nilai X tersebut diikuti dengan peningkatan nilai Y begitu juga sebaliknya.
Hubungan korelasi antara variabel terbukti dari nilai koefisien korelasi (r) sebesar
0,68.
t hitunng < t tabel yaitu 1,3065 < 3,182, hal ini berarti t hitung berada
didaerah penerimaan (H0) berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis
diatas, maka (H0) diterima dan (H1) ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang
signifikan antara pengaruh Efisiensi Biaya Produksi Terhadap Tingkat laba Kotor
pada PT. Kasen Indonesia selama 5 tahun 2006 – 2010.
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E. KESIMPULAN DAN SARAN
1.Kesimpulan
Dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka
untuk itu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Kondisi nilai persentase biaya produksi sangat bervariasi dengan naik turunya
nialai persentase biaya produksi pada setiap periodenya. Rata-rata nilai
persentase biaya produksi pada PT. Kasen Indonesia selama dua puluh
periodeyaitu sebesar 6,29483% tetapi perubahannya cukup besar yaitu pada
tahun 2006 total persentase biaya produksi sebesar 11,45713% kemudian pada
tahun 2007 sebesar 36,06428% selanjutnya pada tahun 2008 yang merupakan
nilai terbesar selama empat tahun terakhir yaitu 48,63497% dan pada tahun 2009
total nilai persentase biaya produksi sebesar 10,81855% ini merupakan nilai
terkecil yang pernah dicapai selama kurun waktu empat tahun, dan pada tahun
2010 total persentase biaya produksi sebesar 22,49334%.
2. Kondisi nilai persentase laba kotor selama dua puluh periode antara tahun 2006
sampai dengan 2010 sangat bervariasi dengan naik turunya nialai persentase laba
kotor pada setiap periodenya. Rata-rata nilai persentase laba kotor pada PT.
Kasen Indonesia selam dua puluh periode yaitu sebesar 25,88423% dengan
perubahan yang cukup besar yaitu pada tahun 2006 total nilai persentase laba
kotor sebesar 24,00873% selanjutnya pada tahun 2007 sebesar 8,22408% ini
merupakan total nilai persentase laba kotor terkecil selama kurun waktuempat
tahun, dan pada tahun 2008 merupakan total nilai persentase laba kotor terbesar
selama kurun waktu empat tahun yaitu sebesar 260,62882% dengan nilai ini
berarti perusahaan masih belum mampu mencapai target laba yang sesuai dengan
yang direncanakan dalam RKAP laba kotor melainkan masih terlalu kecil untuk
sampai pada target rencana laba kotor yang diinginkan perusahaan, kemudian
total nilai persentase laba kotor pada tahun 2009 yaitu sebesar 22,76736%. Dan
pada tahun 2010 total nilai persentase laba kotor sebesar 111,84647%.
Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
analisis statistik yaitu menggunakan regresi linier sederhana (Product moment
Pearson). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai a sebesar 14351,12 dan
nilai b sebesar 0,05773. Hasil perhitungan koefisien korelasi (r), yang
menentukan tingkat keeratan hubungan antara efisiensi biaya produksi terhadap
tingkat laba kotor adalah sebesar 0,68. Nilai korelasi sebesar 0,68 dikategorikan
sebagai korelasi agak tinggi, Koefisien Determinasi (r²) antara efisiensi biaya
produksi dengan tingkat laba kotor sebesar 0,4582 atau 45,82% Hal ini
menunjukan adanya pengaruh antara efisiensi biaya produksi dengan tingkat laba
kotor 45,83% dan sisanya sebesar 54,17% dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain.Untuk menguji hipotesis pengruh efisiensi biaya produksi terhadap tingkat
laba kotor digunakan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis nol.
Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh nilai t hitunng < t tabel (df = n –
2 ) (α = 0.05), diperoleh bahwa t hitung < t tabel yaitu 1,3065 < 3,182, hal ini
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berarti t hitung berada didaerah penerimaan (H0) berdasarkan kriteria penerimaan
atau penolakan hipotesis diatas, maka (H0) diterima dan (H1) ditolak. Artinya
tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh Efisiensi Biaya Produksi
Terhadap Tingkat laba Kotor pada PT. Kasen Indonesia selama 5 tahun 2006 –
2010.
2.Saran
Setelah melakikan penelitian pada PT. Kasan Indonesia, maka penulis bermaksud
mengajukan beberapa saran sebagai berikut :
1. PT. Kasan Indonesia disarankan agar memperhatikan berbagai faktor yang mungkin
dapat mempengaruhi perubahan terhadap biaya produksi yang sebenarnya dengan
cara melibatkan serta mengefektifkan bagian produksi beserta seluruh staf bagian
produksi sebagai bagian yang saling berhubungan dalam penyusunan anggaran biaya
produksi ini, sehingga nantinya diharapkan anggaran yang dihasilkan merupakan
biaya yang benar-benar tepat, efisien dan dapat terlaksana dengan baik.
2. Untuk dapat memaksimalkan laba bagi PT. Kasan Indonesia maka pihak manajen
harus dapat meningkatkan dan mengefektifkan volume penjualan serta memperoleh
informasi yang akurat mengenai biaya-biaya yang dianggarkan untuk kegiatan
produksi agar tidak terjadi penyimpangan yang pada akhirnya akan menyebabkan
terlalu basarnya pengeluaran biaya untuk kegiatan produksi.
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PENGARUH ATRIBUT KUALITAS AUDIT TERHADAP
KEPUASAN KLIEN PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Ade Irawan
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak
Kebutuhan terhadap jasa akuntan dari waktu ke waktu semakin meningkat.
Peningkatan kebutuhan terhadap jasa akuntan publik tidak berarti melegalkan audit itu
sendiri, tetapi justru meningkatkan tingkat pengharapan klien terhadap kualitas audit
bahkan audit itu sendiri, karena penting sekali mengtahui harapan mereka atas kualitas jasa
yang diberikan dan hal-hal yang membuat mereka puas atau tidak puas. Perkembangan
dibidang jasa audit telah membawa perubahan paradigma klien Kantor Akuntan Publik
(KAP) untuk lebih selektif dalam menggunakan jasa audit.
Dalam penelitian ini maka dapat diketahui bahwa t hitung = 0,74 dan t tabel = 2,41
dengan demikian t hitung > t tabel yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima sehingga
kesimpulannya adalah Atribut Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap klien KAP.
Keywords : Kualitas Audit & Kepuasan Klien

A. PENDAHULUAN
1.Latar Belakang Masalah
Kebutuhan terhadap jasa akuntan dari waktu ke waktu semakin meningkat.
Peningkatan kebutuhan terhadap jasa akuntan publik tidak berarti melegalkan audit
itu sendiri, tetapi justru meningkatkan tingkat pengharapan klien terhadap kualitas
audit bahkan audit itu sendiri, karena penting sekali mengtahui harapan mereka atas
kualitas jasa yang diberikan dan hal-hal yang membuat mereka puas atau tidak puas.
Perkembangan dibidang jasa audit telah membawa perubahan paradigma klien
Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk lebih selektif dalam menggunakan jasa audit.
Perusahaan Publik tentunya sangat selektif dalam memilih jasa auditor mana
yang akan dipilih. Semakin selektifnya klien tentunya semakin menuntut kualitas
dari jasa audit yang dipilih oleh Perusahaan Publik. Perusahaan sebagai klien
pengguna jasa auditor tentunya mempunyai tingkat pengharapan yang sesuai
dengan keinginan klien. Oleh karena itu, sebagai seorang auditor yang ahli harus
bisa bertindak secara profesional dalam memberikan jasa audit yang terbaik kepada
klien dengan tetap patuh kepada kode etik Auditor.
Profesi auditor diakui sebagai suatu keahlian bagi perusahaan dan ikatan
profesinya. Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya, bukan semata hanya
untuk kepentingan klien, melainkan juga untuk kepentingan pihak yang lainnya

1
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(yang berkepentingan) terhadap laporan keuangan auditan sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.
Peranan KAP atau auditor independen itu sendiri adalah untuk mensertifikasikan
bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum.
Audit independen telah menjadi sangat diperlukan oleh berbagai pihak yang
berkepentingan terhadap informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Auditor
diharapkan menjadi pihak yang dapat bersikap independen dan professional untuk
memeriksa kewajaran laporan keuangan dan memberikan jaminan yang memadai
(reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah mampu memberikan
informasi keuangan yang relevan dan valid serta tidak bias terhadap kepentingan
semua pihak yang memakainya. Sehubungan dengan posisi tersebut, maka auditor
dituntut untuk dapat membertahankan kepercayaan yang telah mereka dapatkan dari
klien dan pihak ketiga, kepercayaan yang telah mereka dapatkan dari klien dan
pihak ketiga, kepercayaan ini harus ditingkatkan dan didukung dengan
profesionalisme. Sebagai seorang profesional akuntan publik mengakui tanggung
jawab terhadap masyarakat, klien, terhadap rekan seprofesi, termasuk berprilaku
yang terhormat, sekalipun ini berarti pengorbanan dalam keahlian sebagai seorang
Auditor.
Pengaruh globalisasi membawa dampak yang besar terhadap perkembangan
perusahaan publik sekaligus perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia.
Semakin bertambahnya jumlah Kantor Akuntan yang beroperasi merupakan
suatu dampak dari globalisasi yang dirasakan oleh dunia profesi akuntan publik,
membuat persaingan di Kantor Akuntan Publik (KAP) semakin tajam. Oleh karena
itu, untuk dapat berkompetensi dengan sukses, KAP-KAP tersebut harus secara
kontinyu memberikan layanan yang optimal kepada klien untuk mempertahankan
kelangsungan usahanya. Hal ini tentunya dapat ditempuh dengan cara memahami
atribut-atribut penentu kepuasan klien, tetapi tetap berpegang pada kode etik dan
standar audit yang berlaku di Indonesia. Selain itu, persaingan diantara KAP
memberikan suatu keunggulan kompetitif yang dapat dihasilkan sehingga akan
meningkatkan sumber daya manusia di dalam KAP itu sendiri yang menjadikan
KAP yang profesional.
Setiap KAP memiliki tingkat kualitas yang berbeda-beda, maka penilaian
klien atau perusahaan terhadap KAP akan berbeda pula. Tergantung dari wujud jasa
seperti apa yang mereka berikan kepada klien atau perusahaan yang diauditnya.
Penilaian kesuksesan sehuah KAP tergantung dari meningkatnya kepuasan klien.
Peningkatan kepuasan klien tersebut mengakibatkan meningkat pula kepercayaan
klien terhadap akuntan publik dalam pemenuhan jasa yang diberikan.
Riset tentang kepuasan pelanggan sangatlah penting, karena dari riset ini
dapat bermanfaat bagi perusahaan (KAP) dalam rangka mengevaluasi posisi
perusahan (KAP) saat ini dibandingkan dengan pesaing, serta menemukan bagian

[Volume 7] No.2, Desember 2014

91

Jurnal Ilmiah Accounting & Finance – Pusma Pertiwi

ISSN:2302-8599

yang membutuhkan peningkatan bagi kelangsungan hidup perusahaan (KAP)
dimasa yang akan datang.
Pengenalan atribut-atribut kualitas audit kepada klien ini memberikan
potensi KAP untuk dijadikan sebagai sebuah pilihan oleh perusahaan publik.
Dengan melakukan penelitian pelanggan atau klien yang merupakan pengguna jasa
audit sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga KAP dapat memahami atribut
apa saja yang dapat memaksimalkan kepuasan atau ketidakpuasan atas jasa audit
tersebut.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :
Apakah Atribut Kualitas Audit berpengaruh terhadap kepuasan klien yang telah
menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP)?
3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk mendapatkan bukti mengenai adanya hubungan antara atribut
kualitas audit terhadap kepuasan klien KAP.
B. LANDASAN TEORI
1. Atribut kualitas audit
Atribut kualitas audit merupakan suatu cara yang dilakukan auditor dalam
memberikan jasa kepada klien, ditunjukan agar klien mendapatkan kepuasan dan
tercapainya tujuan yang telah diharapkan klien (Mukhlasin 2004:29).
Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan dalam
rangka untuk mejalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan dalam jangka
panjang dapat menciptakan kesetiaan pelanggan kepada perusahaan, dan perusahaan
akan memiliki daya saing berkelanjutan, serta dapat meningkatkan perndapatan
perusahaan, sehingga kelangsungan hidup perusahaan akan terjamin.
Kualitas audit merupakan ciri atau sifat dari suatu jasa yang dapat
berpengaruh pada kemampuannya untuk memberikan kebutuhan akan kepuasan
klien. Kualitas audit sangat mengacu pada standar yang telah ditetapkan meliputi
standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Pihak pengguna
jasa audit selalu dilupakan, banyak pengguna laporan akuntan mengkritik tentang
kualitas pekerjaan akuntan. Audit yang berkualitas bagi auditor adalah audit yang
dilaksanakan dengan benar-benar memenuhi standar auditing dan kode etik akuntan
publik.
2. Kepuasan Klien
Menurut Philip Kotler (2005) dalam salah satu konsep pemasarannya “the
marketing approach” yang didasarkan pada kepercayaan menyatakan bahwa tujuan
bisnis dari suatu organisasi dapat dicapai dengan cara terbaik melalui pemberian
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kepuasan yang menyeluruh atau lengkap (complete stratification) pada pengguna
akhir yaitu pelanggan/klien. Kemampuan untuk mememuaskan kebutuhan, harapan
dan keinginan pelanggan merupakan satu-satunya kriteria untuk menentukan mutu.
Dengan kata lain, pada dasarnya tujuan binis dari organisasi adalah menciptkan dan
mempertahankan para pelanggan/klien.
Kualitas ditentukan oleh pelanggan/klien. Kepuasan palanggan adalah
tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan
dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara
kinerja yang dirasakan dan harapan yang diinginkan. Apabila kinerja dibawah
harapan, maka pelanggan kecewa, dan bila kinerja sesuai dengan harapan pelanggan
maka akan puas.
Untuk mengetahui kepuasan pelanggan perlu tolak ukur, yaitu bilamana
tercapainya keseimbangan dari apa yang diharapkan dengan apa yang dirasakan oleh
pelanggan, misalnya dalam mengkonsumsi jasa, bila sesuatu yang dirasakan oleh
pelanggan itu melebihi harapan maka akan puas. Untuk menilai sesuatu yang
dirasakan, ukuran kualitas merupakan salah satu kriteria yang digunakan sebagai
bahan pertimbangan.
Pelanggan merasa dipenuhi keinginannya apabila hasil atau kualitas dari
audit yang dilakukan mempunyai output tinggi, biaya yang dikeluarkan kecil serta
pelayanan yang diberikan dapat memenuhi keinginan pelanggan. Maka diperlukan
strategi untuk mecapai itu semua dalam memformulasikan dan mengimplementasikan
teknik-teknik audit dalam rangka menghasilkan output yang memberikan nilai tinggi.
Kualitas yang dirasakan pelanggan diperoleh melalui pengalaman dari
mengkonsumsi. Konsumen akan terkesan dan merespon atas apa yang dialami
termasuk dalam hal mengkonsumsi barang dan jasa. Nilai yang dirasakan atas
kualitas jasa akan terkait dengan harapan yang melekat pada diri pelanggan. Nilai
tersebut meliputi nilai produk, layanan, nilai karyawan dan citra. Nilai produk
dipengaruhi oleh kualitas dan kelebihan pada jasa seperti keunikan, sedangkan nilai
pelayanan terkait fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan serta informasi yang
memudahkan. Nilai karyawan ditunjukan dari kemampuan memberikan pelayanan,
citra dipengaruhi persepsi pelanggan terhadap kinerja.
Dalam perjalanan perkembangan dunia bisnis, tanggung jawab profesi
akuntan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan jasa pemakai akuntansi.
Mengingat pentingnya fungsi akuntan publik, maka diperlukan berbagai usaha untuk
menjaga kualitas akuntan publik agar kepercayaan masyarakaat pada profesi ini tidak
berkurang dan pemakai jasa akuntan merasa puas.
Menurut Caruana et a.l (2000), kepuasan pelanggan mencakup tiga konstruk
atau indikator utama yaitu :
a. Ekspektasi
Ekspektasi adalah merupakan pengharapan yang dimiliki oleh konsumen dalam
membeli sesuatu produk.
b. Kinerja
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Kinerja merupakan kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan dan
keinginan konsumen.
Diskonfirmasi
Diskonfirmasi adalah situasi dimana ekspektasi lebih tinggi dari kinerja.

C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi
responden utama dalam penelitian ini adalah internal auditor, manajer keuangan,
atau pihak-pihak yang terkait (seperti, staf bagian keuangan) yang bekerja di
perusahaan-perusahaan manufaktur atau jasa yang tersebar di DKI Jakarta yang
memakai jasa audit KAP. Alasan untuk menggunakan populasi responden ini
adalah dikarenakan pihak-pihak tersebut adalah pihak yang berinteraksi dengan
auditor KAP dibandingkan dengan pegawai perusahaan lainnya dan juga mereka
merupakan pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang telah
diaudit oleh jasa KAP.
Jumlah sampel minimum penelitian ini adalah 41.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Pada bagian ini akan didefinisikan masing-masing variabel yang
digunakan dalam penelitian ini berserta cara pengukurannya. Adapun variabel
yang terdapat dalam penelitian ini adalah :
3.4.1 Variabel Bebas (Variabel Independen)
Variabel ini disebut dengan Variabel bebas adalah variabel yang
menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel
terikat). Jadi variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi.
Didalam penelitian ini yang termasuk variabel indepeden adalah
atribut kualitas audit yaitu suatu cara yang dilakukan auditor dalam
memberikan jasa kepada klien, ditunjukan agar klien mendapatkan
kepuasan dan tercapainya tujuan yang diharapkan klien.
Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan hasil dari
jawaban responden yang tercantum dalam kuesioner berupa pilihan
jawaban dengan menggunakan skala linkert, didasarkan pada penelitian :
(1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat
setuju.
a. Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah
diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau
pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu, sesuai
indikator sebagai berikut : lamanya bekerja, frekuensi pekerjaan yang
dilakukan, banyaknya pelatihan yang diikuti.
b. Kode etik akuntan adalah pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan
dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari dalam
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profesi akuntan, sesuai indikator sebagai berikut : kredibilitas,
profesionalisme, kepercayaan.
c. Pengedalian mutu adalah suatu proses pada intinya adalah menjadikan
entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat
dalam kegiatan KAP, sesuai indikator sebagai berikut : penugasan
personil, konsultasi, supervisi.
3.4.2
Variabel Terikat (Variabel Dependen)
Variabel ini disebut sebagai variabel terikat. Variabel
terikatMerupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat,
karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi
variabel dependen adalah kepuasan klien. Definisi dari kepuasan
klien adalah tingkat kepuasan yang diterima setelah membandingkan
kinerja audit dengan hasil yang diharapkan oleh si klien. Kepuasan
klien tercermin dari hasil kerja auditor eksternal yang dapat dilihat
dengan adanya pengaruh yang signifikan terhadap atribut-atribut
kualitas audit. Item-item pertanyaan mengenai kepuasan klien KAP
menggunakan skala likert (1) sangat tidak memuaskan, (2) tidak
memuaskan, (3) netral, (4) memuaskan, (5) sangat memuaskan.
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Tabel 3.1
Kisi-kisi Variabel Atribut Kualitas Audit
dan Kepuasan Klien
Variabel
Pengalaman Kerja (X 1)

Nomor
Instrumen

Indikator
1. Lamanya Bekerja
2. Frekuensi Pekerjaan
Bekerja
3. Banyaknya Pelatihan
yang Diikuti

4. Sesuai

Standar

1. Kredibilitas
2. Profesionalisme
3. Kepercayaan
4. Kualitas Laporan

Pengendalian Mutu (X 3)

1. Supervisi
2. Konsultasi
3. Penugasan Personil

Kepuasan Klien (Y)

2
3

Akuntansi

Kode Etik Akuntan (X 2)

1

Mudah
4. Tidak
Percaya
Kembali
1. Klien
Menggunakan Jasa
Kantor Akuntan
2. Kinerja Perusahaan
Mulai Diketahui
3. Akuntansi
perusahaan sesuai
standar
yang
berlaku

4
5
6
7
11
8
9
10
12
13

14

3. Teknik Analisa Data
Analisa ini digunakan untuk mengetahui bagaimana atribut kualitas audit
berpengaruh terhadap kepuasan klien pada KAP.
3.7.1 Uji Kualitas Data
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a. Analisa Kualitatif
Yaitu analisa data yang diteliti dan dianalisis berupa tanggapan
responden terhadap pengaruh kualitas dengan menggunakan tabel yang
akan menggambarkan pendapat responden mengenai sikap mereka
terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dalam kuesioner,
dimana setiap jawaban responden akan diberi bobot penilaian.
b. Analisa Kuantitatif
Yaitu analisa yang menginterpretasikan data dalam bentuk angka
dan digunakan sebagai alat statisitik sehingga memudahkan dalam
menaksirkan data yang diperoleh.
Untuk keperluan analisa ini, penulis mengumpulkan dan
mengolah data yang diperoleh dengan cara member bobot penilaian dari
setiap pertanyaan berdasarkan skala likert. Setelah terkumpul kemudian
data diproses dan dianalisa baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang
kemudian dapat disajikan dalam bentuk tabel dan menggunakan analisa
data statistik, yang terdiri dari :
1). Uji Validitas dan Realibilitas
Terdapat dua syarat penting dalam sebuah kuesioner yaitu keabsahan
sebuah angket untuk validitas dan reabilitas.
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan
kesahihan suatu instrument sehingga mampu mengukur apa yang akan diukur,
dengan kata lain mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti.
Semua pertanyaan atau pernyataan kuesioner yang digunakan mengukur
pengaruh atribut kualitas audit terhadap kepuasan klien yang akan diuji
kevalidannya.
Realibilitas adalah keandalan kuesioner. Realibilitas dapat didefinisikan
sebagai indeks yang menunjukan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau
diandalkan walaupun berkali-kali kuesioner ditanyakan kepada responden yang
lain maka hasilnya tidak menyimpang terlalu jau dari rata-rata jawaban
responden untuk variabel tersebut.
2). Persamaan Regresi Linier Sederhana
Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 70 responden
menganalisis pengaruh antara variabel independen (pengalaman kerja, kode etik
akuntan, pengendalian mutu) terhadap variabel dependen yaitu kepuasan
pelanggan. Rumus matematis dari regresi linier berganda yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :
Rumus: Y = a + b1X1 + e
Keterangan :
Y
= Kepuasan Pelanggan
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a
= Konstanta
b1
= Koefisien regresi
x1 = Atribut Kualitas Audit
untuk mengetahui nilai a dan b dapat digunakan rumus:

a = (Σy)(Σx²) - (Σx) (Σxy)
nΣx² - (Σx)²
b = nΣxy–(Σx)(Σy)
nΣx²– (Σx)²
3). Koefisien Korelasi
Merupakan pengaruh yang digunakan untuk mengetahui kuat atau
lemahnya serta arah dan hubungan pengaruh atribut kualitas audit terhadap
kepuasan klien Kantor Akuntan Publik. Variabel diukur dengan sekala ordinal,
pengaruh ini menggunakan korelasi Rank spearmen.
Rumus :
Keterangan :
rs
= Koefisien korelasi
X
= Variabel bebas
Y
= Variabel terikat
n
= Banyaknya pasangan data
d
= Selisih Rank X dan Rank Y
Nilai korelasi spearmen ( rs ) dapat berbeda pada ranking -1 < rs < 1
tanda positif menunjukan korelasi bergerak searah artinya kenaikan atau
penurunan nilai-nilai variabel X dan Y klien dan begitu juga sebaliknya.
Berikut ini pedoman interpretasi koefisien korelasi :
Tabel 3.4
Intepretasi Nilai Koefisien dan Korelasi
Interval
0,01 - 0,19
0,20 - 0,39
0,40 - 0,59
0,60 - 0,79
0,80 - 1

Tingkat Hubungan
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat
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4) Koefisien Determinasi
Dipergunakan untuk mengetahui besarnya konstribusi pengaruh kualitas audit
terhadap kepuasan klien Kantor Akuntan Publik, dapat menggunakan rumus :
Rumus :
Kd
= rs2 x 100%
Keterangan :
Kd
= Koefisien Determinasi
R
= Koefisien korelasi Rank Spearmen
100%
= Untuk mengetahui dalam bentuk persen
5).

Uji t
Digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel, baik variabel
bebas terhadap variabel terikat tersebut yang signifikan secara statistik.
Menggunakan uji masing-masing koefisien regresi vriabel bebas apakah mempunyai
pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat, Sugiyono (2012:257).
Rumus :

Dimana :
r = Koefisien regresi
n = Jumlah responden
Adapun langkah analisis uji t adalah sebagai berikut :

t hitung ≤ t tabel maka H0 diterima dan Hi ditolak, ini
bearti tidak ada pengaruh yang signifikan oleh variabel X1,
X2, X3 dan Y.

t hitung > t tabel maka H0 dan Hi diterima, ini bearti ada
pengaruh atribut kualitas audit oleh variabel X1, X2, X3 dan
Y.
D.

PEMBAHASAN
Pengaruh atribut kualitas audit terhadap kepuasan klien dari hasil uji hipotesis
yang telah dilakukan menunjukan bahwa atribut kualitas audit berpengaruh secara
signifikan terhadap kepuasan klien KAP. Dengan demikian, semakin tinggi kualitas
audit maka akan semakin tinggi pula kepuasan klien KAP. Hal ini disebabkan karena
atribut kualitas audit merupakan bagian penting dalam memberikan kepuasan kepada
klien, dengan kata lain apabila atribut kualitas audit diterapkan dalam pelaksanaan
audit maka akan dapat memberikan kepuasan kepada klien. Pernyataan ini sejalan
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dengan penelitian sebelumnya namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
regresi linier berganda.
Atribut kualitas audit merupakan suatu cara yang dilakukan seorang auditor
atau KAP dalam memberikan jasa kepada klien sehingga jasa yang diberikan sesuai
dengan keinginan klien dan klienpun akan merasa puas. Diterimanya atribut KAP
mempunyai komitmen yang kuat terhadap kualitas audit karena hal ini tidak lepas
dari adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) selama
ini klien Kantor Akuntan Publik merasa puas adapun usaha yang dilakukan oleh IAI
antara lain membuat program bagi para anggotanya yang bekerja di Kantor Akuntan
Publik untuk meningkatkan kualitas auditnya dengan cara mengikuti program profesi
berkelanjutan dan hal ini sifatnya wajib, sedangkan program yang diperuntukan bagi
calon anggota baru untuk wajib mengikuti program tersebut dan hal ini merupakan
suatu komitmen yang kuat bagi IAI untuk meningkatkan kualitas anggotanya agar
auditnya berkualitas hal ini seperti yang dikemukakan oleh Harry Suharto (2002)
dalam Mukhlasin (2004) dengan quality control PPA, IAI mampu menjamin kualitas
audit anggotanya.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh antara atribut kualitas audit
terhadap kepuasan klien KAP. Berdasarkan hasil pengujian data yang telah
dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana, dapat disusun suatu
kesimpulan mengenai hasil uji hipotesis sebagai berikut:
1. Atribut kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan klien
dengan tingkat signifikan 0.552.
2. Atribut kualitas audit yang dipahami oleh KAP dan auditor dalam pelaksanaan
audit tidak signifikan memberikan memberikan kepuasan kepada klien. Selain
itu, KAP juga harus memberikan layanan yang optimal kepada klien dan
berusaha memberikan kinerja yang terbaik.
3. Atribut kualitas audit yang berpengaruh terhadap kepuasan klien meliputi
pengalaman KAP, kode etik, pengendalian mutu.
2. Saran
Saran hasil penelitian ini bagi Kantor Akuntan Publik adalah berupa
infomaasi tambahan mengenai atribut kualitas audit yang biasa mempengaruhi
kepuasan kepada klien KAP. Implikasi dari penelitian ini adalah KAP harus
meningkatkan Atribut Kualitas Audit terhadap jasa pelayanan KAP apabila KAP
dan tim audit memahami dan menerapkan atribut kualitas audit selama
pelaksanaan audit berlangsung serta tetap berpegang pada kode etik dan standar
audit yang berlaku di Indonesia. Apabila atribut kualitas audit ini dimiliki oleh
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KAP dan tim audit maka klien KAP akan merasa puas dengan hasil dan kinerja
mereka.
Agar bisa memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan KAP lain,
maka menjadi suatu tantangan bagi KAP untuk memberikan jasa professional
terbaiknya dengan tetap menjaga sikapnya sesuai dengan standar yang ada dan
memberikan hasil serta kinerja audit berkualitas, berusaha untuk memenuhi
kebutuhan klien dengan semaksimal mungkin.
Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan
kompetensi para auditor yakini dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta
diberikan kesempatan kepada para auditor untuk mengikuti kursus-kursus atau
peningkatan pendidikan profesi. Untuk para auditor diharapkan meningkatkan
independensinya, karena faktor independensi dapat mempengaruhi kualitas audit.
Auditor yang mendapat tugas dari kliennya diusahakan benar-benar independen,
tidak mendapat tekanan dari klien, tidak memiliki perasaan sungkan sehingga
dalam melaksanakan tugas auditnya benar-benar objektif dan dapat
menghasilkan audit yang berkualitas.
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