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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap kinerja
karyawan di PT Bank Mega (Carrefour Kota Kasablanka Jakarta Selatan).
Penelitian ini menggunakan sumber data dari kuesioner dengan menggunakan teknik sampel
jenuh (seluruh populasi dijadikan sampel) . Kuesioner disebar kepada 32 responden PT Bank Mega
(Carrefour Kota Kasablanka Jakarta Selatan), untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara
variabel kompensasi (x) terhadap variabel Kinerja (y). Penulis menggunakan metode penelitian
kuantitatif asosiatif. Analisis data yang digunakan antara lain uji validitas, uji reliabilitas, uji koefisien
korelasi, uji koefisien determinasi, analisis regresi sederhana, dan uji t.
Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa persamaan regresi y = 6,257 + 0,870x menyatakan
bahwa setiap penambahan 1% nilai kompensasi, maka nilai kompensasi tersebut bernilai 0,870.
Koefisien nilai regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel
x terhadap y adalah positif. Secara parsial nilai t hitung sebesar 11,158 > 2,04227, yang artinya variabel
kompensasi (x) memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja (y) yang positif dan signifikan. Nilai
koefisien determinasi 80,6%, artinya bahwa variabel kompensasi (x) memiliki pengaruh terhadap
variabel kinerja (y) sebesar 80,6% dan sisanya 19,4% merupakan pengaruh dari variabel lain diluar
penelitian ini.
Kata kunci: Kompensasi dan kinerja karyawan
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Sumber daya manusia merupakan instrumen penting dalam suatu organisasi atau perusahaan
untuk mencapai tujuannya. Perusahaan memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan dengan banyak
cara, salah satunya memanfaatkan sumber daya manusia secara maksimal. Begitu pula PT Bank Mega
khususnya divisi kartu kredit memiliki keinginan untuk mencapai tujuannya dan dapat bersaing dengan
perusahaan sejenis. Persaingan menuntut perusahaan memiliki karyawan dengan kinerja yang baik guna
mendukung tujuannya tersebut.
Adapun pengertian kompensasi menurut Hasibuan (2018:118), kompensasi adalah semua
pendapatan yang berbentuk uang, barang lagsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai
imbalan atas jasa yang diberikan kepada karyawan.
Pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2017:67): Kinerja berasal dari kata Job
performance atau Actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai
seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan
kepadanya.
Keterkaitan antara kompensasi dan kinerja karyawan sangat lah penting, ketika karyawan
mendapatkan kompensasi yang sesuai harapan maka peningkatan kinerja karyawan akan terpenuhi.
Ketika kinerja karyawan telah tercapai juga perusahaan akan merasakan hasilnya secara maksimal.
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PT Bank Mega adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak dibidang jasa
keuangan perbankan. PT Bank Mega memiliki banyak produk seperti, simpanan, pinjaman,
pembiayaan, kartu kredit, dan lain-lain. Kartu kredit merupakan salah satu produk yang berkaitan dalam
penelitian yang penulis lakukan
Tabel 1
Tabel Kinerja Karyawan Berdasarkan Kartu Disetujui Januari – Juni 2019
JUMLAH
KPI RATING (%)

KARYAWAN
MENCAPAI

BULAN

TARGET
A+

A

B

C

27
24
26

April

28

Mei

32

Juni
(Sumber:

KARTU
DISETUJUI

(A+,A,B)

32

Maret

TARGET

DISETUJUI

SALES

Februari

TIDAK
MENCAPAI

KARTU

U

JUMLAH

Januari

JUMLAH
KARYAWAN

(C,U)

3%

25%

9%

28%

35%

37%

63%

0%

26%

7%

30%

37%

33%

67%

4%

42%

17%

8%

29%

63%

37%

0%

42%

23%

15%

20%

65%

35%

0%

18%

32%

18%

32%

50%

50%

0%

0%

6%

19%

75%

6%

94%

Data internal PT Bank Mega tahun 2019)

Tabel 2
Tabel Target Aplikasi Karyawan Januari – Juni 2019
SALES MENCAPAI
TARGET APLIKASI

BULAN
JUMLAH
SALES

SALES TIDAK
MENCAPAI TARGET APLIKASI

JUMLAH

PERSENTASE

JUMLAH

PERSENTASE

Januari

32

25

78%

7

22%

Februari

27

20

74%

7

26%

Maret

24

18

75%

6

25%

April

26

25

96%

1

4%

Mei

28

22

79%

6

21%

Juni

32

22

69%

10

31%

(Sumber: Data internal PT Bank Mega tahun 2019)
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Berdasarkan data Tabel 1 yang dapat dilihat bahwa banyaknya sales tidak mencapai target kartu
disetujui, sedangkan pada tabel 2 dapat dilihat jumlah sales yang mencapai target aplikasi lebih banyak
dibandingkan dengan sales yang tidak mencapai target aplikasi. Penulis menyimpulkan sales hanya
mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas aplikasi, sehingga jumlah aplikasi masuk lebih banyak
dibandingkan jumlah aplikasi yang disetuji. Yang berarti menunjukkan rendahnya kualitas kinerja
karyawan PT Bank Mega divisi Sales Kartu Kredit (Carrefour Kota Kasablanka Jakarta Selatan)
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, Penulis ingin melakukan
penelitian mengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Bank Mega. Maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja
Karyawan PT Bank Mega Divisi Sales Kartu Kredit (Carrefour Kota Kasablanka Jakarta
Selatan)”.
Berdasarkan uraian diatas, maka yang penulis jadikan pokok permasalaan dalam penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana kompensasi pada karyawan PT Bank Mega divisi sales kartu kredit (Carrefour Kota
Kasablanka Jakarta Selatan)?
2. Bagaimana kinerja pada karyawan PT Bank Mega divisi sales kartu kredit (Carrefour Kota
Kasablanka Jakarta Selatan)?
3. Seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Bank Mega divisi sales kartu
kredit (Carrefour Kota Kasablanka Jakarta Selatan)?
B. Landasan Teori
Menurut Nitisemito dalam Kadarisman (2012:36) mengemukakan bahwa kompensasi adalah
balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang dapat dinilai dengan uang dan
mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Lebih lanjut Nitisemito mengemukakan bahwa
kompensasi adalah masalah yang sangat penting, karena justru adanya kompensasi itulah seseorang
mau menjadi karyawan dari suatu perusahaan tertentu. Kompensasi tidak sama dengan upah meskipun
upah adalah merupakan bagian dari kompensasi yang paling besar. Kompensasi selain dari upah, dapat
juga berupa tunjangan innatura, fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, dan masih banyak lagi yang
dapat dinilai dengan uang serta kecenderungan diterima secara tetap. Dengan demikian, bilamana
perusahaan tersebut menyelenggarakan darmawisata bukan merupakan kompensasi.
Lebih lanjut Hadari Nawawi (2008:316-317) mengatakan bahwa menurut jenisnya kompensasi
dibedakan menjadi;
1. Kompensasi Langsung (Direct Compensation)
Adalah penghargaan/ganjaran yang disebut gaji atau upah, yang dibayar secara tetap berdasarkan
tenggang waktu yang tetap. Kompensasi langsung disebut juga upah dasar yakni upah atau gaji tetap
yang diterima seorang pekerja dalam bentuk upah bulanan (salary) atau upah mingguan atau upah
setiap jam dalam bekerja (hourly wage).
2. Kompensasi Tidak Langsung (Indirect Compensation)
Adalah pemberian bagian keuntungan/manfaat lainnya bagi para pekerja diluar gaji atau upah tetap,
dapat berupa uang atau barang. Misalnya THR, Tunjangan Hari Natal dan lain-lain. Kompensasi
tidak langsung dengan kata lain adalah program pemberian penghargaan/ganjaran dengan variasi
yang luas, sebagai pemberian bagian keuntungan organisasi/perusahaan. Contoh lain adalah
pemberian jaminan kesehatan, liburan, cuti dan lainnya.
3. Insentif
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Adalah penghargaan/ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktifitas
kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Insentif seringkali diberikan kepada
karyawan yang bekerja secara baik dan berprestasi. Misalnya pemberian bonus.
Pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2016:67), adalah sebagai berikut, kinerja berasal
dari kata Job performance atau Actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang
dicapai seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas
yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang
diberikan kepadanya.
Sedangkan pengertian kinerja menurut Bangun (2012:231), kinerja (performance) adalah hasil
pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job requirement).
C. Metodologi Penelitian
3.1 Desain Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif. dalam
penelitian ini, obyek penelitian ini adalah karyawan PT Bank Mega divisi sales (Carrefour Kota
Kasablanka Jakarta Selatan). Penulis dalam melakukan penelitian ini di Mall Kota Kasablanka,
Jl.Kasablanka kav 88 Menteng dalam Tebet Jakarta Selatan.
Sampel yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah seluruh populasi di PT Bank Mega
divisi sales kartu kredit (Carrefour Kota Kasablanka Jakarta Selatan) yaitu berjumlah 32 orang.
Menurut Widodo (2017:67), penelitian asosiatif atau korelasional ditujukan untuk melihat atau
mengetahui hubungan/ pengaruh dua variabel atau lebih.
Variabel x

Variabel y

Kompensasi

Kinerja

Gambar 1
Desain Penelitian
Berdasarkan gambar 1, tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari kompensasi (x)
terhadap kinerja (y) karyawan di PT Bank Mega divisi sales (Carrefour Kota Kasablanka Jakarta
Selatan).
3.2.Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan
(Sugiyono, 2017:38).
3.2.1 Variabel Independen
Variabel independen adalah variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor,
antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan
variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel
dependen (Sugiyono, 2017:39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompensasi (x).
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3.2.2 Variabel Dependen
Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen. Dalam
bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang di
pengaruhi atau yang akan menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2017:39). Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah kinerja (y).
3.2.3 Operasionalisasi Variabel
Definisi operasional adalah kegiatan pengukuran variabel penelitian dilihat berdasarkan ciriciri spesifik yang tercermin dalam dimensi-dimensi atau indikator-indikator variabel lain. Secara lebih
rinci operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
D. Pembahasan
Temuan yang penulis temukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari
kompensasi dari kinerja karyawan di PT Bank Mega divisi sales kartu kredit (Carrefour Kota
Kasablanka Jakarta Selatan). Dengan penjelasan sebagai berikut:
1.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui uji korelasi, menunjukkan antara
variabel kompensasi (x) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja (y) di PT Bank
Mega divisi sales kartu kredit (Carrefour Kota Kasablanka Jakarta Selatan).
2.
Berdasarkan kuesioner yang penulis bagikan kepada 32 responden, hasil skor rata-rata terendah
terdapat di indikator upah insentif yaitu insentif/ bonus memberikan semangat lebih dalam bekerja
dengan nilai rata-rata 4,2. Sesuai dengan permasalahan dalam latar belakang yang penulis uraikan yaitu
adanya keterlambatan dalam pemberian insentif/ bonus.
3.
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa persamaan regresi y = 6,257 + 0,870x,
sedangkan Nilai koefisien determinasi (R Square) bahwa ada pengaruh variabel bebas (kompensasi)
terhadap variabel terikat (kinerja) sebesar 80,6%. Dan berdasarkan nilai t hitung sebesar 11,158 > t tabel
2,04227, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan ha diterima, sehingga hasil hipotesis ada pengaruh
positif dan signifikan antara variabel kompensasi (x) terhadap variabel kinerja (y).
E. Kesimpulan dan Saran
Dari seluruh hasil penelitian yang disajikan, kompensasi, dan kinerja karyawan di PT Bank
Mega, maka dapat disimpulkan bahwa;
1)
Nilai skor rata-rata variabel x sebesar 4,42. Skor rata-rata ini menunjukkan bahwa secara umum
skor pada variabel x baik tapi belum sempurna. hasil skor rata-rata terendah terdapat di indikator upah
insentif yaitu insentif/ bonus memberikan semangat lebih dalam bekerja dengan nilai rata-rata 4,2. Ini
berarti insentif/ bonus memberikan semangat lebih dalam bekerja belum terlalu dirasakan oleh
karyawan PT Bank Mega.
2)
Nilai skor rata-rata variabel y sebesar 4,5. Skor rata-rata ini menunjukkan bahwa secara umum
skor pada variabel y baik tapi belum sempurna. Diketahui dari persepsi karyawan nilai skor rata-rata
skor terendah 4,3 adalah datang dan pulang sesuai dengan waktu/ jam yang ditentukan. Ini berarti
datang dan pulang sesuai dengan waktu/ jam yang ditentukan belum sepenuhnya dilakukan oleh
karyawan PT Bank Mega.
3)
Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa persamaan regresi y = 6,257 + 0,870x,
menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kompensasi, maka nilai kompensasi tersebut bernilai
0,870. Berdasarkan pengujian yang telah penulis lakukan nilai t hitung sebesar 11,158 > t tabel
2,04227,dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, jadi ada pengaruh positif dan signifikan
antara variabel kompensasi (x) terhadap variabel kinerja (y), dan nilai koefisien determinasi (R Square)
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sebesar 0,806, yang artinya bahwa ada pengaruh variabel bebas (kompensasi) terhadap variabel terikat
(kinerja) sebesar 80,6% dan sisanya 19,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk di dalam
penelitian ini.
Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran-saran relevan yang
terkait dengan hasil penelitian tersebut, sehingga memberikan masukan bagi pihak yang
berkepentingan. Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut;
1. Pelaksanaan pemberian kompensasi dari PT Bank Mega sudah baik. Namun insentif/bonus
belum memenuhi keinginan karyawan, seperti terlambatnya pemberian insentif/ bonus.
Sehingga perusahaan diharapkan insentif pada tepat waktu, jumlah dan dasar pemberian insentif
sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Pelaksanaan kinerja karyawan pada PT Bank Mega khususnya di divisi kartu kredit sudah baik.
Namun kualitas pekerjaannya belum memenuhi keinginan perusahaan, karyawan hanya
mementingkan kuantitas aplikasi dibandingkan kualitasnya. Sehingga perusahaan untuk lebih
memotivasi dan mengawasi karyawannya dalam bekerja.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah variabel penelitian lain untuk
mengetahui dan menguji variabel lain yang mempengaruhi kinerja.

6

Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi. 2010. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, PT. Rineka Cipta,
Jakarta
Hadari Nawawi. 2008“Manajemen Sumber Daya Manusia”,Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.
Handoko,T.Hani. 2002 “Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia”, BPFE, Yogyakarta.
Handoko, T.Hani. 2003.“Manajemen”, BPFE, Yogyakarta.
Hasibuan, Malayu S.P. 2002. “Manajemen Sumber Daya Manusia,” Bumi Aksara, Jakarta.
Kadarisman . M,. 2011. “Manajemen Kompensasi”, Rajawali Pers, Jakarta.
Mangkunegara, Anwar Prabu.2008. ”Perencanaan dan Pengembangan Sumber
Rangkuti, Freddy. 2011. “SWOT Balanced Scorecard Teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif
plus Cara Mengelola Kinerja dan Resiko”,
Sugiyono, 2010. “Statistik Untuk Penelitian”, Alfabeta, Bandung.
Wirawan,2009.“Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia”, Salemba Empat, Jakarta.
Wirawan,2008.“Budaya dan Iklim Organisasi”, Salemba Empat, Jakarta.
Wursanto,Ig.2005.,”Dasar-Dasar Ilmu Organisasi”, Penerbit Andi, Yogyakarta.

7

Pengembangan Sistem Operating Procedure Departemen Teknologi Informasi
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Abstract
The current condition of information technology or IT is growing so that almost all company activities
and operations can be well supported, but we must realize that information technology is not the only
supporting factor in a company's operations, because there must be an operational system procedure
or SOP as a reference for using technology information. The information technology department must
create an SOP so that IT governance can be in line with the company's vision and mission and needs.
SOPs must be made in detail and clearly and unambiguously so that they are easily understood and
can be carried out by all relevant parties and do not cause harm to the company.
Keywords: System operating procedures, information technology, departments
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia tehnik informasi saat ini begitu cepat sehingga sangat mempengaruhi
dalam proses pengambilan keputusan atau desission support. Proses pengambilan keputusan ini
membutuhkan aturan dan kebijakan yang detail dan benar agar keputusan yang dihasilkan tidak
hanya mempunyai efek jangka pendek tapi juga efek jangka panjang bagi perusahaan.
Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat yang berbentuk aturan atau prosedur yang bisa
mendukung visi dan misi perusahaan. Sistem Operasional Prosedur atau SOP sangat dibutuhkan
untuk mengatur dan mendukung operasional perusahaan. Semua bagian atau departemen yang
ada dalam suatu perusahaan harus dibuatkan SOP agar kinerjanya bisa diukur dan dikontrol
dengan baik oleh pihak manajemen perusahaan.
Sistem operasional prosedur atau SOP adalah suatu aturan resmi internal perusahaan yang
menjadi patokan dalam menjalankan suatu aktifitas perusahaan. Adapun pengertian SOP menurut
para ahli adalah sebagai berikut :
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a. Sailendra (2015:11), SOP adalah merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan
kegiatan operasonal perusahaan berjalan lancer.
b. Insani (2010:1), SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi
cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang
berperan dalam kegiatan.
c. Tjipto Atmoko (2011), SOP adalah merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan
tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun
non pemerintah, usaha maupun non usaha, berdasarkan indicator-indikator teknis,
administratif dan prosedural sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang
bersangkutan.
Departemen Teknologi Informasi atau TI yang merupakan salah satu departemen dalam
sebuah perusahaan sangat membutuhkan SOP dalam aktifitasnya, sehingga bisa dikontrol dan
diatur operasionalnya, apalagi departemen TI merupakan bagian yang sangat penting dan
merupakan salah satu tulang punggung perusahaan, selain itu departemen TI merupakan salah
satu departemen yang paling banyak mengeluarkan biaya operasional dan invenstasi perangkat
yang cukup mahal.
Kondisi saat ini masih ada perusahaan yang belum menggunakan dan mengoptimalkan SOP
dalam operasionalnya, sehingga sering terjadi masalah. Oleh karena itu departemen IT sangat
membutuhkan SOP agar tata kelolanya bisa terkontrol dengan baik dan benar, sehingga kinerja
perusahaan bisa lebih baik
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan yang sudah dijelaskan dalam identifikasi masalah maka penulis dapat
merumuskan masalahnya yaitu bagaimana mengembangkan SOP teknologi informasi sehingga
bisa mengoptimalkan kinerja departemen teknologi informasi.
3. Tujuan Penelitian
a. Membantu perusahaan kelas menengah dan besar dalam membuat SOP teknologi informasi
b. Membantu perusahaan dalam mengembangkan dan mengoptimalkan SOP teknologi informasi
c. Mengoptimalkan tata kelola teknologi informasi perusahaan
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B. Landasan Teori
Menurut Sailendra (2015:11), SOP adalah merupakan panduan yang digunakan untuk
memastikan kegiatan operasonal perusahaan berjalan lancer. Sedangkan menurut Insani (2010:1),
SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai
proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu
pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan.
Menurut Tjipto Atmoko (2011), SOP adalah merupakan suatu pedoman atau acuan untuk
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah
maupun non pemerintah, usaha maupun non usaha, berdasarkan indicator-indikator teknis,
administratif dan prosedural sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
C. Metodelogi Penelitian
1. Jenis penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana menekankan
analisa pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika
hubungan antar fenomena yang diamati yaitu pembuatan, optimalisasi, pengembangan, dan
penerapan SOP teknologi informasi, dengan lokasi PT Bina Pertiwi, PT Sierad Produce Tbk,
dan PT Metropolitan Televisindo.
2. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, dalam penelitian ini penulis langsung terjun
ke lapangan dalam proses pembuatan, optimalisasi, pengembangan, dan penerapan SOP
teknologi informasi.
D. Pembahasan
1. Manfaat SOP
Menurut peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara No. Per/21/M-PAN/11/2008
manfaat SOP adalah Sebagai berikut :
a. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus,
mengurangi kesalahan dan kelalaian.
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b. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen,
sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
c. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam
melaksanakan tugas.
d. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. cara konkret untuk
memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
e. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat
melakukan tugasnya.
f. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.
g. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian
pelayanan sehari-hari.
h. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.
i. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan
pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi.
2. Tujuan Pembuatan SOP Departemen TI
Di departemen TI bukan hanya satu atau dua SOP yang harus dibuat dan ditetapkan tetapi
banyak sekali SOP yang harus dibuat dan ditetapkan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
besarnya organisasi departemen TI tersebut. Secara umum tujuannya adalah untuk mengatur dan
mengontrol tata kelola departemen TI agar baik dan benar serta sejalan dengan visi dan misi
perusahaan.
Kondisi Departeman TI dalam setiap perusahaan akan berbeda posisi dan keberadaannya
tergantung besar kecilnya perusahaan. Untuk perusahaan sekala besar departemen TI
pimpinannya setara direktur atau Chief Technology Officer (CTO), tetapi untuk perusahaan kecil
cukup dengan level supervisor atau staff senior dan digabung dengan departemen yang lain
misalnya dengan departemen keuangan.
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3. Tahapan Penyusunan SOP TI
Agar SOP yang dihasilkan bisa sesuai dengan kebutuhan, maka harus ada beberapa langkah
atau tahapan yang dilakukan, yaitu :
a. Analisa Kebutuhan
Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan SOP yang akan dibuat, caranya bisa
berdiskusi dengan pihak terkait dan hasil dari diskusi ini bisa menjadi gambaran sebagai bahan
pembuatan SOP. Dalam proses Analisa ini ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu mengetahui
kebutuhan, mengevaluasi dan menilai kebutuhan, menetapkan kebutuhan, serta menetapkan
tindakan
b. Pembentukan Tim
Setelah diketahui kebutuhan SOP yang harus dibuat, maka langkah selanjutnya adalah
pembentikan tim yang terdiri dari beberapa orang yang ada di departemen TI. Tahapan ini
bertujuan menetapkan orang yang terlibat di dalamnya.
c. Perencanaan
Dalam tahapan ini tujuannya adalah menyusun dan menetapkan rencana dan strategi yang akan
dilakukan, serta menyusun program kerja secara detail.
d. Penyusunan
Tujuan dari tahapan ini adalah melakukan penyusunan SOP sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu :
1. Mengumpulkan informasi terkait dengan metode pendekatan sistem atau resiko pekerjaan.
2. Mengumpulkan informasi pelengkap seperti alur otorisasi kebijakan pihak yang terlibat,
menggunkan formulir yang ada kaitannya dengan prosedur lain.
3. Menetapkan metode dan teknik penulisan SOP yang akan dipilih
4. Melakukan penulisan SOP
5. Membuat draft pedoman SOP jika belum ada
e. Koreksi
Tujuan dari tahapan ini adalah dilakukan koreksi dari SOP yang telah ditulis. Adapun
tahapannya adalah :
1. SOP dikoreksi terlebih dahulu oleh manajemen departemen TI dan ada kemungkinan harus
diperbaiki
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2. Setelah dikoreksi oleh manajemen departemen TI dan sudah di paraf sebagai persetujuan,
maka selanjutnya diserahkan ke direksi untuk dilakukan koreksi, jika sudah sesuai maka
akan di paraf juga.
f. Persetujuan Direksi
Setelah draft tersebut disetujui oleh direksi maka langkah selanjutnya adalah proses
tanda tangan oleh direksi. Jika SOP sudah ada tanda tangan direksi berarti sudah final dan siap
untuk disosialisasikan ke seluruh karyawan yang ada di perusahaan
g. Sosialisasi dan Implementasi
Dalam tahapan ini SOP harus disosialisasikan kepada semua karyawan yang ada dalam
perusahaan, caranya bisa mengajak karyawan tertentu untuk meeting, disebarkan melalui
email, atau papan pengumuman yang biasanya ada di lokasi yang telah ditentukan. Dengan
telah disosialisasikan berarti SOP sudah bisa diimplementasikan dan digunakan.
4. SOP di Departemen Teknologi Informasi
Perangkat teknologi informasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk
perusahaan tapi dengan harga yang terbilang mahal, sehingga dalam proses pengadaannya harus
benar-benar bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan sutu
aturan penting yang berbentuk SOP sehingga dalam prosesnya tidak menyalahi kebijakan yang
telah ditetapkan oleh perusahaan.
Dalam sebuah perusahaan berskala menengah ke atas SOP yang ada di departemen TI akan
lebih banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Secara garis besar SOP tersebut
berisi tentang prosedur tata kelola sistem, hardware, dan software.
Adapun secara umum SOP yang sebaiknya disiapkan untuk departemen TI adalah sebagai
berikut :
1. SOP Helpdesk
Helpdesk adalah salah satu bagian yang harus ada di departemen TI. Sebagai bagian dari
organisasi TI yang paling depan dalam menangani seluruh problem TI karena berhadapan
langsung dengan user baik software maupun hardware, maka harus dikelola sebaik mungkin
agar problem yang dihadapi oleh user bisa ditangani dengan cepat, baik, dan benar.
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Oleh karena itu SOP sangat dibutuhkan agar tata kelola helpdesk ini bisa sesuai dengan
yang diharapkan manajemen, hal ini dikarenakan helpdesk ini merupakan tulang punggung
departemen TI dalam menangani seluruh problem yang datangnya dari user.
2. SOP Pengadaan & Pengelolaan Perangkat TI
Sebagaimana kita ketahui bahwa perangkat TI itu terdiri dari hardware dan software
serta sebagian besar harganya sangat mahal. Oleh karena itu dibutuhkan SOP yang mengatur
tata kelola perangkat TI mulai dari pengadaan, penggunaan, dan pengelolaan, sehingga
keberadaanya bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan.
Dengan adanya SOP maka proses tata kelola pengadaan perangkat TI bisa benar-benar
sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan bisa sesuai dengan biaya yang sudah dianggarkan.
Selain itu tata kelola penggunaan dan penyimpanan juga bisa dikontrol dengan baik sehingga
perangkat tersebut bisa diketahui keberadaannya dengan jelas.
3. SOP Pembuatan & Ppengelolaan User ID
User ID adalah suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan karena karyawan yang
mempunyai user ID bisa akses ke sistem perusahaan. Oleh karena itu hal ini harus dibuatkan
SOP nya agar pembuatan dan penggunaan user ID sesuai dengan kebijakan yang telah
ditentukan perusahaan.
Untuk kasus tertentu biasanya satu user ID bisa digunakan untuk akses ke semua sistem
tergantung hak akses yang diberikan, dan tidak semua karyawan mempunyai user ID
tergantung jenis pekerjaannya. Selain itu biasanya standar yang digunakan dalam user ID
adalah nama awal dan nama akhir, tapi untuk nama karyawan yang hanya mempunyai satu
kata harus ada prosedur tersendiri.
4. SOP Pengelolaan internet
Saat ini internet merupakan suatu kebutuhan pokok bagi suatu perusahaan karena bisa
digunakan sebagai salah satu alat untuk promosi produk atau sebagai sarana untuk penjualan.
Oleh karena itu harus dibuatkan SOP nya agar pengelolaan dan penggunaan internet serta
keamanannya bisa dikontrol. Selain itu akses internet karyawan juga harus dibatasi dan diatur
sesuai jabatan dan tanggung jawab pekerjaannya.
5. SOP Pengelolaan Back Up & Restore Data
Backup data adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam menggandakan data ke
media lain dengan tujuan sebagai cadangan jika terjadi sesuatu yang merugikan. Sedangkan
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restore adalah pekerjaan mengembalikan atau memulihkan data dari media backup ke sistem
utama.
Pekerjaan backup dan restore ini harus diatur dengan SOP agar dalam prosesnya bisa
berjalan dengan baik dan benar.
5. Format Penulisan SOP IT
Setiap perusahaan mempunyai standar masing-masing, pada umumnya isi SOP hamper
sama, disini penulis mencoba untuk memberikan gambaran seperti di bawah ini:
a. Tujuan
Bagian ini menjelaskan lebih spesifik tentang tujuan pembuatan SOP
b. Ruang Lingkup
Menjelaskan tentang area penggunaan dan pihak yang menggunakan SOP
c. Definisi
Berisi tentang seluruh daftar istilah yang ada dalam penulisan SOP
d. Kebijakan
Berisi tentang kebijakan yang berfungsi untuk mendukung penulisan SOP
e. Prosedur
Berisi tentang alur proses yang dilakukan
f. Lampiran
Berisi tentang lampiran pendukung
E. Kesimpulan
Sistem Operasional Procedure atau SOP merupakan suatu hal yang penting dalam mengurus
tata kelola sebuah sistem. Bagi perusahaan yang mempunyai departemen TI sendiri harus ada tata
kelola yang jelas dalam operasionalnya sehingga semua sistem yang berjalan bisa sesuai dengan
standar yang ditetapkan.
Saat ini masih ada perusahaan yang belum mengoptimalkan SOP sehingga masih sering
terjadi kekacauan dalam mengelola sistem perusahaan. Oleh karena itu semoga dengan adanya
tulisan ini bisa membantu, dan setiap perusahaan mempunyai acuan dan pedoman tersendiri dalam
proses pengembangan SOP IT.
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Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan pasal 21
Pada PT. Caleb Technology

Joelianti Dwi Supraptiningsih
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi
Abstrak
Kata Kunci : pajak penghasilan pasal 21, penghasilan tidak kena pajak

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan
kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 yang telah
dilakukan PT. Caleb Technology. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menghindari kesalahan perhitungan
pajak penghasilan pasal 21. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan
triangulasi.
Dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan
akuntansi pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Caleb Technology masih belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, hal ini terlihat dari adanya kesalahan dalam menerapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) pada tahun 2016, yang seharusnya sudah menggunakan PTKP 2016 tapi dalam pelaksanaannya masih
menggunakan PTKP 2015, kesalahan dalam perhitungan pph pasal 21, keterlambatan dalam penyetoran pajak
penghasilan pasal 21 dan keterlambatan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ke Kantor Pajak.
Pendahuluan
1.1

Latar Belakang Masalah
Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai
pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib
pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula
dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau
berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo 2016:163).
Perubahan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan
pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Dan juga adanya perubahan
tarif

Penghasilan

Tidak

Kena

Pajak,

Keputusan

Menteri

Keuangan

tahun

2015

PMK-

122/PMK.010/2015menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang tidak kawin atau sering
disebut TK/0 adalah sebesar Rp 36.000.000, berubah menjadi PMK 010/2016 dimana Penghasilan Tidak Kena
Pajak menjadi Rp 54.000.000. Namun kenyataannya, pada saat perhitungan pajak sering kali terjadi kesalahan.
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Yang mana kesalahan itu bisa diakibatkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan tentang perpajakan dari
pemotong pajak, kurangnya pengetahuan mengenai informasi perpajakan yang up to date, atau bisa karena
kurangnya sosialisasi dari Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak terhadap wajib pajak.
. Adapun perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penulis, tempat penelitian dan tahun penelitian
peneliti sebelumnya berbeda dengan penulis. Penulis melakukan riset terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT.
Caleb Technology pada tahun 2016-2017, penulis menemukan bahwa PT. Caleb Technology belum menerapkan
perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Adapun masalah yang di
temukan oleh penulis antara lain dalam satu tahun pajak di PT. Caleb Technology masih ada keterlambatan
penyetoran PPh Pasal 21,yang seharusnya penyetoran PPh pasal 21 dilakukan tanggal 10 bulan berikutnya.
Kemudian penulis menemukan masalah penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PT. Caleb
Technology masih melakukan kesalahan dalam menerapkan PTKP terhadap karyawan pada tahun 2016,
karyawan seharusnya sudah mendapatkan PTKP sesuai dengan PMK 010/2016 tetapi dalam pelaksanaannya
masih menggunakan PTKP yang lama yaitu tahun 2015 . Dan juga penulis menemukan adanya keterlambatan
dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke KPP, dimana terdapat pelaporannya lewat dari tanggal 20.

1.2

Perumusan Masalah
1.

Bagaimana Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Caleb Technology?

2.

Apakah Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Caleb Technology sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku?

Tinjauan Pustaka
2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis
dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu,
penulis menemukan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu
yang terkait dengan skripsi yang dilakukan penulis.
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No
1.

Peneliti

Judul

Variabel

Hasil

Perbedaan

Penelitian

X dan Y

Penelitian

Penelitian

Zainal

Analisis

X = PPh

Penerapan

1. Periode

Arifin

Penerapan

Pasal 21

Penghitungan

Penelitian

(2015)

Penghitungan,

Pajak

belum yang

Pemotongan,

Penghasilan
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Penyetoran, dan

Pasal 21

terkini yaitu

Pelaporan Pajak

terhadap

tahun 2018

Penghasilan

penghasilan

Pasal 21 Pada

karyawan tetap

Penelitian

PT. Bagus

tidak sesuai

bukan di

Perkasa

dengan UU

PT. Caleb

Lumajang

PPh Nomor 36

Technology

2. Objek

Tahun 2008
dan Peraturan
Direktur
Jenderal Pajak
Nomor Per31/PJ/2012.
2.

Jeane

Analisis

X = PPh

Perhitungan

1. Periode

Susan

Perhitungan

Pasal 21

Pajak

Penelitian

(2013)

Pajak

Penghasilan

belum yang

Penghasilan

Pasal 21 telah

terkini yaitu

Pasal 21 Pada

sesuai dengan

tahun 2018.

PT. Mega Surya

Undang-

Nusalestari

undang No. 36

Penelitian

Manado

Tahun 2008.

bukan di PT.

2. Objek

Caleb
Technology
3.

Dian,

Analisis

X = PPh

Perhitungan,

Devi, &

Perhitungan,

Pasal 21

Pemotongan,

Penelitian

Timotius

Pemotongan,

dan

belum yang

(2013)

dan penyetoran

penyetoran

terkini yaitu

(PPh) Pasal 21

(PPh) Pasal 21

tahun 2018.

atas karyawan

tidak sesuai

tetap (Studi

dengan

Penelitian

Kasus Pada PT.

ketentuan yang

bukan di

Sarah Ratu

berlaku

PT.Caleb

Samudera )

1. Periode

2. Objek

Technology
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4.

Vinry,

Analisis

X = PPh

Perhitungan

1. Periode

Inggriani,

Perhitungan PPh

Pasal 21

dan pelaporan

Penelitian

Heince

Pasal 21

pajak

belum yang

(2016)

Terhadap

penghasilan

terkini yaitu

Pegawai Tetap

pasal 21 sudah

tahun 2018.

atas berlakunya

sesuai dengan

PMK RI

Undang-

Penelitian

No.101/PMK.01

undang No. 36

bukan di PT.

0/2016 tentang

Tahun 2008

Caleb

PTKP studi

dan melakukan

Technology

kasus pada PT.

PTKP sesuai

Bank Sulutgo

dengan PMK

Cabang Tahuna

RI

2. Objek

No.101/PMK.
010/2016
Sumber : Hasil Kajian Penulis, 2018
2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Kautzar Riza Salman (2017:104) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
PPh pasal 21 adalah uang muka pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta imbalan
lainnya dalam bentuk apapun, yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan yang dilakukan . Dari definisi ini dapat dipahami bahwa PPh Pasal 21
hanya dikenakan atas penghasilan yang sifatnya aktif (active income), yaitu penghasilan yang berasal dari
pekerjaan, kegiatan, atau jasa. Contohnya gaji, upah, premi asuransi jiwa, kesehatan, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya.
2.2.1 Pemotong PPh Pasal 21
Menurut Diaz Prantara (2016:275) pemotong Pajak PPh 21 adalah pemberi penghasilan berupa WP
Orang Pribadi atau WP Badan termasuk BUT yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak
atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun
kepada orang pribadi. Cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh
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administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah
cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
Pemberi kerja yang membayar gaji , upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang wajib
melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan,
atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama
apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaaan, jasa,
atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak
dikecualikan dari kewajiban memotong pajak (Kautzar Riza Salman, 2017 :105 ).
“Pembayaran lain” adalah pembayaran dengan nama apapun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium,
dan pembayaran lain, seperti bonus, gratifikasi, dan tantiem. “Bukan pegawai” adalah orang pribadi yang
menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya
artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja. (Kautzar Riza Salman, 2017 :105 ).
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Mardiasmo (2016:201) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi
yang merupakan:
1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangangan hari tua, atau jaminan hari tua,
termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tidak tetap pada
perusahaan yang sama;
5. mantan pegawai; dan atau
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam
suatu kegiatan, antara lain :
a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu
pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja;
c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
d. peserta pendidikan dan pelatihan;
e. peserta kegiatan lainnya.
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:77) penghasilan yang dipotong pajak
penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur maupun penghasilan yang
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diterima secara tidak teratur. Penghasilan yang diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, upah,
honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan,
uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi asuransi,
yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. Sedangkan yang dimaksud
dengan penghasilan tidak teratur adalah jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,
tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang
biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
Pegawai biasanya tidak hanya menerima gaji atau upah saja dalam satu bulannya, masih ada komponenkomponen lain yang diperhitungkan dalam pembayaran seorang pegawai, yaitu uang lembur, tunjangan, komisi,
honorarium, dan gratifikasi.
Secara lebih lengkap, objek pajak PPh pasal 21 adalah:
1.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium
(termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang
lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan,
tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun,
tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur
lainnya dengan nama apapun.

2.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi,
tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahuhan, dan penghasilan sejenis
lainnya dengan nama apapun.

3.

Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan:

4.

Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran
lainnya yang sejenis.

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalan bentuk apapun, komisi, beasiswa,
dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
oleh wajib pajak dalam negeri.
6.

Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain terkait gaji yang diterima oleh pejabat Negara, PNS serta
uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh
pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

7.

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan
wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan
berdasarkan norma penghitungan khusus (deemend profit).
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2.2.4 Tidak termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21
Dalam pasal 8 keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP 31/PJ/2009, yang tidak termasuk objek
pajak penghasilan pasal 21, yaitu:
1.

Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa.

2.

Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuail yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

3.

Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
serta iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang
dibayar oleh pemberi kerja.

4.

Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

5.

Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oeleh pemerintah.

6.

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf I undang-undang pajak penghasilan.

2.2.5 Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21
Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:79) penghasilan yang tidak dipotong PPh
Pasal 21 adalah :
1.

Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan sehubungan dengan asuransi kesehatan,
asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau/ kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak
atau pemerintah , kecuali yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat
final atau yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Pajak Penghasilan yang
ditanggung oleh pemberi kerja (termasuk pemerintah) merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari
tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang disahkan oleh pemerintah
5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak Pemberi Beasiswa dalam
rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang tersruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.
2.2.6 Biaya Jabatan Dan Biaya Pensiun
Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan
pajak penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggitingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan
Pajak Penghasilan bagi penerima pensiun, ditetapan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi23

tingginya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah
) setahun.
2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak Dan Pemotongan PPh Pasal 21
Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21:
1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
a. Pegawai Tetap;
b. Penerima pensiun berkala;
c. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif
penghasilan yang diterima dalam 1 tahun (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 3.000.000 (tiga
juta rupiah) ; dan
d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan;
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, berlaku bagi:
Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan
atau upah borongan, sepanjang penghasilann kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender
belum melebihi Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);
3. 50% (lima puluh persen ) dari jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi:
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yang
menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
2.2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 januari 2016 adalah:
1.

Rp. 54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi

2.

Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin

3.

Rp. 54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan
suami, dengan syarat:
1)

Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah
dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam undang-undang PPh pasal 21, dan

2)

Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota
keluarga lainnya.

4.

Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis
keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3
orang).

2.2.9 Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21
2.2.9.1 Ketentuan PPh Pasal 21
Besarnya Penghasilan Kena Pajak ( PKP) berdasarkan sujek pajak:
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a. Bagi pegawai tetap

Penghasilan Kena Pajak = Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto –
(Biaya Jabatan + Iuran Pensiun + PTKP
b. Bagi penerima pensiun bulanan:

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – (Biaya Pensiun +
PTKP)
c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan
yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto - PTKP
d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

Penghasilan Kena Pajak = 50% (Penghasilan Bruto/bulan –
PTKP/bulan
2.2.9.2 Contoh Perhitungan PPh pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap
Ahmad Zakaria pada tahun 2017 bekerja pada perusahaanPT. Sinar Baru Abadi memperoleh gaji sebulan
Rp. 10.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000,00. Ahmad Zakaria menikah tetapi belum
mempunyai anak.
Gaji Sebulan

Rp. 10.000.000,00

Pengurangan:
Biaya Jabatan (5%)

Rp. 500.000,00

Iuran Pensiun

Rp. 100.000,00

Jumlah Pengurangan

Rp.

Penghasilan Neto Sebulan

Rp.

600.000,00
9.400.000,00

(Rp. 10.000.000,00 – Rp. 600.000,00)
Penghasilan Neto Setahun

Rp. 112.800.000,00

PTKP Setahun:
WP Sendiri

Rp. 54.000.000,00
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Isteri

Rp. 4.500.000,00

Jumlah PTKP Setahun

Rp. 58.500.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun:

Rp. 54.300.000,00

Rp. 112.800.000,00 – Rp. Rp. 58.500.000,00)
PPh Pasal 21 Terutang:
5 % x Rp. 50.000.000,00

Rp. 2.500.000,00

15% x Rp. 4.300.000,00

Rp.

PPH Pasal 21 Terutang Setahun

Rp. 3.145.000,00

PPh Pasal 21 Sebulan

Rp.

645.000,00

262.083,00

(Rp. 3.145.000,00 : 12)

2.3. Pajak
2.3.1 Perhitungan Pajak
Perhitungan PPh harus dilakukan oleh Wajib Pajak baik setiap bulan maupun setiap tahun.
Penghitungan pajak berkaitan dengan menghitung besarnya PPh terutang dan PPh harus dibayar pada akhir bulan
atau akhir tahun (Djoko Mulyono dan Baruni Wicaksono, 2009:47).
2.3.2 Pencatatan Pajak
Pembukuan digunakan untuk menunjukkan pekerjaan mencatat dalam rekening, baik Rekening Buku
Besar maupun Rekening Buku pembantu. Istilah lain dari Pembukuan adalah posting. Pada dasarnya posting
dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu
1. Menuliskan tanggal, keterangan, dan jumlah dalam rekening
2. Menambahkan atau mengurangkan
Pencatatan pajak dalam proses pembukuan perlu dipisahkan sesuai dengan jenis pajaknya, yaitu
Pencatatan PPh, Pencatatan PPN dan Pencatatan PPN.Bm (Djoko Mulyono dan Baruni Wicaksono, 2009:13).
Sebelum dilakukan pencatatan atas berbagai pemotongan, pemungutan atau pelunasan pajak, perlu
ditentukan terlebih dahulu kode dan nomer rekening yang akan digunakanuntuk menampung berbagai jenis Pajak
Penghasilan tersebut. Sesuai dengan pengakuan PPh pada setiap transaksi, pencatatan PPh disesuaikan dengan
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PPh yang diakui oleh Wajib Pajak. Pencatatan atau jurnal dari PPh dibedakan menjadi : Pencatatan Utang PPh
dan Pencatatan Piutang PPh (Djoko Mulyono dan Baruni Wicaksono, 2009:13).
2.3.3 Pelaporan Pajak
Penyajian dan Pelaporan berbagai transaksi berkaitan pajak dilakukan oleh Wajib pajak dapat dibedakan
per jenis pajaknya, yaitu: Penyajian dan Pelaporan PPh, PPN dan PPn.Bm. Penyajian dan Pelaporan PPh yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan sesuai waktu penyajian dan pelaoran PPh, yaitu: penyajian dan
pelaporan PPh setiap masa bulanan dan setiap tahun (Djoko Mulyono dan Baruni Wicaksono, 2009:55).
Penyajian dan pelaporan PPh setiap bulan dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap jenis PPh berikut:
1.Penyajian dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bulanan
2.Penyajian dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bulanan
3.Penyajian dan Pelaporan PPh Pasal 23 Bulanan
4.Penyajian dan Pelaporan PPh Pasal 26 Bulanan
5.Penyajian dan Pelaporan PPh Pasal 4 (2) Bulanan
6.Penyajian dan Pelaporan PPh Pasal 15 Bulanan
2.3.4 Pelaporan PPh Perusahaan
Pelaporan PPh perusahaan dilakukan setiap akhir tahun, paling lambat bulan April tahun berikutnya.
PPh perusahaan dilaporkan menggunakan Formulir 1771. Pelaporan dilakukan dengan manual dan menggunakan
aplikasi e-spt tahunan badan (Djoko Mulyono dan Baruni Wicaksono, 2009:57).
2.3.5 Pelaporan PPh Karyawan
Pelaporan PPh karyawan dilakukan setiap akhir tahun, paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.PPh
karyawan dilaporkan menggunakan formulir 1770 S untuk yang penghasilan brutonya melebihi Rp. 60.000.000
dalam satu tahun, forrmulir 1770 SS untuk penghasilan brutonya yang kurang dari Rp. 60.000.000 dan formulir
1770 untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha selain penghasilan dari pemberi kerja (Djoko
Mulyono dan Baruni Wicaksono, 2009:58).
Pelaporan PPh karyawan dapat dilakukan melalui e-filling tanpa harus melaporkan ke kantor pajak.Efilling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online yang dilakukan secara online
dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau
Application Service Provider (ASP). Layanan e-filling melalui website Direktorat Jenderal Pajak telan
terintegrasi dalam layanan DJP online.
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Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, e-filling di DJP online menyediakan fasilitas
penyampaian SPT berupa loader e-SPT. Melalui loader e-SPT ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT
dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak (KPP). Sebelum melaporkan PPh
pasal 21 melalui e-filling, wajib pajak harus mendapatkan yang namanya efin (electronic filling identification
number). Efin adalah identitas yang diterbitkan KPP kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk
melaksanakan e-filling. Untuk memperoleh e-fin ada dua cara yaitu datang langsung ke KPP terdaftar dan
permintaan efin yang dilakukan oleh pemberi kerja secara kolektif.
2.3.6 Akuntansi Pajak PPh Pasal 21
Dalam pasal 28 ayat (1) Undang – Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa Wajib Pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib
menyelenggarakan pembukuan dengan maksud menghitung besarnya pajak yang terhutang, baik pajak
penghasilan (PPh) maupun pajak lainnya.
Wajib Pajak yang dipotong pajak atas penghasilan yang ia peroleh. Berikut ini panduan yang harus
dipahami Wajib Pajak yang di potong pajak adalah sebagai berikut:
1.Wajib Pajak menyimpan bukti potong dengan baik sebagai dasar untuk mengkreditkan pajak apabila pajak
tersebut bukan bersifat final.
2. Wajib Pajak berhak meminta bukti potong kepada Wajib Pajak Pemotong.
3.Wajib Pajak mencatat pada Pembukuan atau sistem akuntansinya tentang transaksi yang dipotong pajaknya
sebagai piutang pajak apabila pajak tersebut bukan pajak bersifat final.
4. Wajib Pajak mencatat pada pembukuan atau system akuntansinya tentang transaksi yang dipotong pajaknya
sebagai beban pajak final apabila pajak tersebut bersifat final ataupun tidak mencatat sebagai beban pakak
jika wajib pajak mencatat penerimaan penghasilan sebesar nilai nettonya saja.
Transaksi perusahaan yang berkaitan dengan pajak dapat berupa penjualan, pembelian, penggajian,
persewaan, jasa dan berbagai transaksi lain. Kegiatan perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan pajak
penghasilan, proses akuntansinya meliputi:
1) Pengakuan PPh Pasal 21
2) Penilaian atau perhitungan PPh Pasal 21
3) Pencatatan PPh Pasal 21
4) Pelaporan PPh Pasal 21
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2.3.6.1 Pengakuan Pajak PPh Pasal 21
PPh pasal 21sebagai utang pajak dapat terjadi apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran gaji
dan sejenisnya kepada pegawai, yang atas gaji dan sejenisnya tersebut PPh Pasal 21 yang sudah terpotong. Utang
PPh Pasal 21 terjadi karena PPh yang terutang atas karyawan,pelunasannya dilakukan dengan cara dipotong oleh
pemberi kerja, dan oleh pemberi kerja kemudian akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya
sejak terjadinya pemotongan PPh (Djoko Mulyono dan Baruni Wicaksono, 2009:4).
2.3.6.2 Perhitungan PPh Pasal 21
Pengukuran PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan dilakukan dengan menentukan besarnya tarif yang
dikenakan sesuai dengan PKP dibagi 12 bulan. Penentuan tarif disesuaikan dengan penghasilan bruto dikurangi
dengan biaya jabatan, biaya pensiun dikurangi dengan PTKP.
2.3.6.3 Pencatatan PPh Pasal 21
Wajib Pajak yang membayar gaji dan sejenisnya kepada karyawan tetap ataupun bukan, atas
penghasilan karyawan tersebut dikenakan PPh pasal 21,dan Wajib Pajak sebagai pemberi kerja harus melakukan
pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan dimaksud.
Bagi karyawan yang dipotong PPh Pasal 21, hal itu akan diakui sebagai piutang PPh pasal 21 dan
sekaligus pelunasan, tetapi bagi perusahaan akan diakui sebagai utang PPh pasal 21. Dengan demikian oleh
perusahaan atas pembayaran gaji kepada karyawan yang terdapat pemotong PPh Pasal 21, akan dilakukan jurnal
sebagai berikut :
Saat Pemotongan Gaji
Tanggal

Keterangan

Debet

xxx

Biaya Gaji
Hutang PPh Pasal 21
Kas
Saat penyetoran PPh Pasal 21
Tanggal
xxx

Keterangan
Hutang PPh Pasal 21
Kas

Kredit
xxx
xxx
xxx

Debet

Kredit
xxx
xxx
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2.3.6.4 Pelaporan PPh Pasal 21
Pelaporan PPh Pasal 21 bulanan dilakukan bulanan oleh Wajib Pajak sebagai pemberi kerja yang
melakukan gaji dan sejenisnya, baik yang telah melakukan pemotongan PPh pasal 21 ataupun tidak.
Penyajian dan pelaporan PPh pasal 21 dilakukan dengan membuat daftar karyawan , termasuk besarnya
gaji dan PPh pasal 21 yang telah dipotong dan telah diakui sebagai utang PPh pasal 21.
Besarnya PPh pasal 21 yang dilaporkan pada bulan tertentu harus sama dengan besarnya utang PPh
Pasal 21 yang diakui pada bulan tersebut, dan harus sama dengan besarnya PPh pasal 21 yang telah dibayar pada
bulan tersebut.
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis
2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Mardiasmo (2016:197) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek pajak dalam negeri,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.
Menurut Kautzar Riza Salman (2017:104) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
PPh pasal 21 adalah uang muka pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta imbalan
lainnya dalam bentuk apapun, yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan yang dilakukan.
Dari definisi ini dapat dipahami bahwa PPh Pasal 21 hanya dikenakan atas penghasilan yang sifatnya
aktif (active income), yaitu penghasilan yang berasal dari pekerjaan, kegiatan, atau jasa. Contohnya gaji, upah,
premi asuransi jiwa, kesehatan, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan
lainnya.
2.5 Kerangka Pemikiran
Secara teori kerangka pemikiran yang ada dalam penulisan ini adalah bagaimana Akuntansi Pajak
Penghasilan Pasal 21 Karyawan serta bagaimana Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal
21 karyawan di PT. Caleb Technology. Sebelum melaporkan PPh Pasal 21 di KPP terdaftar, perusahaan harus
mengevaluasi terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Perusahaan harus lebih teliti dalam penerapan Akuntansi Pajak PPh 21 agar tidak terjadi kesalahan.
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Subjek Pajak PPh Pasal
21
Karyawan

Penghasilan Karyawan
Gaji/Upah, Tunjangan,
Pembayaran Lain

1.
2.
3.
4.

Pengakuan PPh
Pasal 21
Perhitungan PPh
Pasal 21
Pencatatatan PPh
Pasal 21
Pelaporan PPh
Pasal 21

UU Peraturan Perpajakan
No. 36 Tahun 2008

TidakSesuai

Sesuai

Metodologi Penelitian
3.1 Jenis dan Desain Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.Menurut Sugiyono (2017:9) menyatakan
bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpostivisme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)dimana peneliti adalah sebagai
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam hal ini
cara yang dilakukan yaitu megumpulkan dan mengolah data pajak penghasilan pasal 21 PT.Caleb Technology.
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3.1.2 Desain Penelitian
Desain penelitian pada dasarnya merupakan gambaran berkaitan dengan bagaimana penelitian itu akan
dilaksanakan. Adapun desain penelitian adalah suatu rencana tentang bagaimana mengumpulkan dan mengolah
data agar penelitian yang diharapkan dapat tercapai. Dalam Penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu laporan
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, SPT masa, SSP (Surat Setoran pajak), dan bukti setor yang semua
datanya diambil pada tahun 2016 dan 2017, semua data itu diolah dengan cara menganalisis dari sisi pengakuan,
pengukuran, pencatatan dan pelaporan.
3.2 Objektivitas dan Keabsahan Data
3.2.1 Objektivitas
Objek penelitian dalam penulisan ini adalah mengenai pengakuan perhitungan, pencatatan, dan
pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Caleb Technology.
3.2.2 Keabsahan Data
Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa
adalah

keabsahan datanya untuk

menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan teknik

Triangulasi.
Teknik triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari
berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan
data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas
data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber
data.
Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda
untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partipasif, wawancara
mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti,
untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
3.3 Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 21
Kegiatan perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan pajak, proses akuntansinya meliputi:
1.

Pengakuan PPh Pasal 21
PPh pasal 21sebagai utang pajak dapat terjadi apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran gaji
dan sejenisnya kepada pegawai, yang atas gaji dan sejenisnya tersebut PPh Pasal 21 yang sudah
dipotong. Utang PPh Pasal 21 terjadi karena PPh yang terutang atas karyawan,pelunasannya dilakukan
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dengan cara dipotong oleh pemberi kerja, dan pemberi kerja membayarkannya paling lambat pada
tanggal 10 bulan berikutnya sejak terjadinya pemotongan PPh.
2. Perhitungan PPh 21
Pengukuran PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan dilakukan dengan menentukan besarnya tarif yang
dikenakan sesuai dengan PKP dibagi 12 bulan. Penentuan tarif disesuaikan dengan penghasilan bruto
dikurangi dengan biaya jabatan, biaya pensiun, biaya jabatan dan dikurangi dengan PTKP.
3. Pencatatan PPh Pasal 21
Wajib Pajak yang membayar gaji dan sejenisnya kepada karyawan tetapataupun bukan, atas penghasilan
karyawan tersebut dikenakan PPh pasal 21,dan Wajib Pajak sebagai pemberi kerja harus melakukan
pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan dimaksud.
Bagi karyawan yang dipotong PPh Pasal 21, hal itu akan diakui sebagai piutang PPh pasal 21 dan
sekaligus pelunasan, tetapi bagi perusahaan akan diakui sebagai utang PPh pasal 21. Dengan demikian
oleh perusahaan atas pembayaran gaji kepada karyawan yang terdapat pemotong PPh Pasal 21, akan
dilakukan jurnal sebagai berikut :
Saat Pemotongan Gaji
Tanggal
xxx

Keterangan

Debet

Biaya Gaji

Kredit
xxx

Hutang PPh Pasal 21

xxx

Kas

xxx

Saat penyetoran/pembayaran PPh Pasal 21
Tanggal
xxx

Keterangan
Hutang PPh Pasal 21
Kas

Debet

Kredit
xxx
xxx

4. Pelaporan PPh Pasal 21
Pelaporan PPh Pasal 21 bulanan dilakukan bulanan oleh Wajib Pajak yaitu pemberi kerja yang
memberikan gaji dan sejenisnya, baik yang telah melakukan pemotongan PPh pasal 21 ataupun tidak.
Penyajian dan pelaporan PPh pasal 21 dilakukan dengan membuat daftar karyawan , termasuk
besarnya gaji dan PPh pasal 21 yang telah dipotong dan telah diakui sebagai utang PPh pasal 21.
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3.4 Analisis Penerapan PPh Pasal 21 dengan Rumus
Analisis penerapan PPh Pasal 21 atas atas gaji karyawanmenggunakan rumus , sebagai berikut :

PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak
Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan dari besarnya Penghasilan Kena Pajak ( PKP) berdasarkan subjek
pajak:
a. Bagi pegawai tetap

Penghasilan Kena Pajak = Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto –
(Biaya Jabatan + Iuran Pensiun + PTKP
b. Bagi penerima pensiun bulanan:

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – (Biaya Pensiun +
PTKP)
c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif
penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto - PTKP
d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

Penghasilan Kena Pajak = 50% (Penghasilan Bruto/bulan –
PTKP/bulan
Pembahasan Hasil Penelitian
4.1

Gambaran Objek Penelitian

4.2 Hasil dan Pembahasan
4.2.1 Analisis Pengakuan PPh Pasal 21 PT. Caleb Technology
Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Caleb Technology, pengakuan PPh Pasal 21 dilakukan
sekaligus pada saat penggajian. Gaji yang diterima oleh karyawan bersifat take home pay, dimana gaji yang yang
dibayarkan sudah di potong PPh Pasal 21 nya yang artinya PPh Pasal 21 yang dipotong diakui sebagai piutang
PPh Pasal 21 bagi karyawan dan bagi perusahaandiakui sebagai hutang PPh Pasal 21.
4.2.2 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Caleb Technology
Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan di PT. Caleb Technology pada prinsipnya
sama dengan perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi
pegawai tetap PT. Caleb Technology selain pengurang berupa PTKP diberikan juga pengurang- pengurang
penghasilan lainnya seperti biaya jabatan dan biaya JHT. Selain itu tarif yang digunakan juga sesuai dengan pasal
17 undang- undang pajak penghasilan atau tarif yang diterapkan dalam peraturan pemerintah atau aturan
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pelaksanaan lainnya, serta bagi pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP, jumlah PPh pasal 21 dikalikan 120%
dari jumlah pph terutang. Tetapi dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai yang tidak tetap,
PT. Caleb Technology tidak memberikan pengurang biaya jabatan dan biaya JHT. Pegawai tidak tetap hanya
mendapat pengurang PTKP. Tarif yang digunakan sama dengan pegawai tetap yaitu pasal 17 undang-undang
pajak penghasilan dan diberlakukan tarif 120% untuk pegawai tidak tetap yang tidak memiliki NPWP.
Berikut hasil analisis perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Caleb Technology pada tahun 2016 dan 2017 :
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Januari 2016 pegawai berjumlah 29 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 428.076.955 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
16.212.197. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana penggunaan PTKP nya masih menggunakan PTKP 2015 yaitu
TK/0 Rp. 36.000.000, K/0 Rp. 39.000.000, K/1 Rp. 42.000.000, K/2 Rp. 45.000.000 dan K/3 Rp. 48.000.000
yang seharusnya menggunakan PTKP 2016 yaitu TK/0 Rp. 54.000.000, K/0 Rp. 58.500.000, K/1 Rp. 63.000.000,
K/2 Rp. 67.500.000 dan K/3 Rp. 72.000.000. Akibatnya PPh Pasal 21 pada bulan Januari menjadi lebih bayar.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Februari 2016 pegawai berjumlah 28 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 332.247.329 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
11.806176. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana penggunaan PTKP nya masih menggunakan PTKP 2015 yaitu
TK/0 Rp. 36.000.000, K/0 Rp. 39.000.000, K/1 Rp. 42.000.000, K/2 Rp. 45.000.000 dan K/3 Rp. 48.000.000
yang seharusnya menggunakan PTKP 2016 yaitu TK/0 Rp. 54.000.000, K/0 Rp. 58.500.000, K/1 Rp. 63.000.000,
K/2 Rp. 67.500.000 dan K/3 Rp. 72.000.000. Akibatnya PPh Pasal 21 pada bulan Februari menjadi lebih bayar.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Maret 2016 pegawai berjumlah 26 orang, gaji yang dibayarkan
PT. Caleb Technology sebesar Rp. 220.985.051 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp 10.109.214.
Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku, dimana penggunaan PTKP nya masih menggunakan PTKP 2015 yaitu TK/0 Rp.
36.000.000, K/0 Rp. 39.000.000, K/1 Rp. 42.000.000, K/2 Rp. 45.000.000 dan K/3 Rp. 48.000.000 yang
seharusnya menggunakan PTKP 2016 yaitu TK/0 Rp. 54.000.000, K/0 Rp. 58.500.000, K/1 Rp. 63.000.000, K/2
Rp. 67.500.000 dan K/3 Rp. 72.000.000. Akibatnya PPh Pasal 21 pada bulan Maret menjadi lebih bayar.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan April 2016 pegawai berjumlah 27 orang, gaji yang dibayarkan
PT. Caleb Technology sebesar Rp. 236.228.605 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp 10.571.929.
Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku, dimana penggunaan PTKP nya masih menggunakan PTKP 2015 yaitu TK/0 Rp.
36.000.000, K/0 Rp. 39.000.000, K/1 Rp. 42.000.000, K/2 Rp. 45.000.000 dan K/3 Rp. 48.000.000 yang
seharusnya menggunakan PTKP 2016 yaitu TK/0 Rp. 54.000.000, K/0 Rp. 58.500.000, K/1 Rp. 63.000.000, K/2
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Rp. 67.500.000 dan K/3 Rp. 72.000.000. Akibatnya PPh Pasal 21 pada bulan April menjadi lebih bayar. Dan
penggunaan tarif pasal 17 belum sesuai diterapkan pegawai atas nama Febri Nugraha, seharusnya sudah
mendapat tarif progresif 5% dan 15%, sementara pada perhitungan perusahaan hanya menggunakan tarif 5%.
Begitu juga dengan perhitungan biaya jabatannya, seharusnya biaya jabatan yang bisa digunakan hanyalah
maksimal Rp. 500.000 per bulan tetapi perusahaan menggunakan biaya jabatan lebih dari Rp. 500.000.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Mei 2016 pegawai berjumlah 26 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 225.312.287 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
11.712.938. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana penggunaan PTKP nya masih menggunakan PTKP 2015 yaitu
TK/0 Rp. 36.000.000, K/0 Rp. 39.000.000, K/1 Rp. 42.000.000, K/2 Rp. 45.000.000 dan K/3 Rp. 48.000.000
yang seharusnya menggunakan PTKP 2016 yaitu TK/0 Rp. 54.000.000, K/0 Rp. 58.500.000, K/1 Rp. 63.000.000,
K/2 Rp. 67.500.000 dan K/3 Rp. 72.000.000. Akibatnya PPh Pasal 21 pada bulan Mei menjadi lebih bayar.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Juni 2016 pegawai berjumlah 26 orang, gaji yang dibayarkan
PT. Caleb Technology sebesar Rp. 239.823.689 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp 11.528.984.
Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku, dimana penggunaan PTKP nya masih menggunakan PTKP 2015 yaitu TK/0 Rp.
36.000.000, K/0 Rp. 39.000.000, K/1 Rp. 42.000.000, K/2 Rp. 45.000.000 dan K/3 Rp. 48.000.000 yang
seharusnya menggunakan PTKP 2016 yaitu TK/0 Rp. 54.000.000, K/0 Rp. 58.500.000, K/1 Rp. 63.000.000, K/2
Rp. 67.500.000 dan K/3 Rp. 72.000.000. Akibatnya PPh Pasal 21 pada bulan Juni menjadi lebih bayar. Dan
penggunaan tarif pasal 17 belum sesuai diterapkan pegawai atas nama Febri Nugraha, seharusnya sudah
mendapat tarif progresif 5% dan 15%, sementara pada perhitungan perusahaan hanya menggunakan tarif 5%.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 bulan Juli 2016 pegawai berjumlah 28 orang, gaji yang dibayarkan
PT. Caleb Technology sebesar Rp. 188.198.358 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp 5.358.708.
Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku, karena terjadi kesalahan pemotongan pph pasal 21 atas nama pegawai Rezqi Iman Fauzi,
Erni Permanasari dan Joelianti seharusnya pph pasal 21 yang dipotong adalah Rezqi sebesar Rp. 62.422, Erni
sebesar Rp. 32.435 dan Joelianti sebesar Rp. 92.670. Hal tersebut mengakibatkan pph pasal 21 bulan Juli 2016
atas nama Rezqi, Erni dan Joelianti menjadi kurang bayar.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Agustus 2016 pegawai berjumlah 31 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 146.872.035 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
7.394.945. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai
dengan peraturan yang berlaku, karena terjadi kesalahan pemotongan pph pasal 21 atas nama Rezqi, Joelianti
dan Prysma yang mengakibatkan kurang bayar. PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong adalah Rezqi sebesar
Rp. 36.297, Joelianti sebesar Rp. 111.670 dan Prysma sebesar Rp. 36.891. Terdapat kesalahan dalam penggunaan
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tarif progresif pasal 17 atas nama Gorga, seharusnya sudah menggunakan tarif 5% dan 15% tetapi dalam
perhitungan PT. Caleb Technology hanya menggunakan tarif 5%, pph pasal 21 yang seharusnya dipotong atas
nama Gorga adalah sebesar Rp. 348.333. Dan terjadi kesalahan perhitungan pph pasal 21 atas nama Sukadi,
harusnya pph pasal 21 nya dikalikan dengan 120% karena belum memiliki NPWP. PPh pasal 21 yang seharusnya
dipotong atas nama Sukadi adalah sebesar Rp. 12.918.
Terdapat kesalahan juga dalam penerapan PTKP atas nama Erni Permanasari, dalam perhitungan perusahaan
PTKP atas nama Erni menggunakan status K/2 yaitu Rp. 67.500.000 dan yang mengakibatkan tidak kena potong
pph pasal 21. Sementara Erni statusnya adalah TK/0 , PTKP yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 54.000.000, pph
pasal 21 yang seharusnya yang dipotong atas nama Erni adalah sebesar Rp. 22.200.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan September 2016 pegawai berjumlah 31 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 251.549.730 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
9.656.579. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai
dengan peraturan yang berlaku, dimana penggunaan tarif progresif pasal 17 belum sesuai diterapkan atas nama
Febri Nugraha, seharusnya sudah mendapat tarif progresif 5% dan 15%, sementara pada perhitungan perusahaan
hanya menggunakan tarif 5%. PPh pasal 21 yang harusnya dipotong adalah sebesar Rp. 308.610. Dan juga terjadi
kesalahan perhitungan terhadap pegawai atas nama Sukadi, seharusnya PPh pasal 21 nya dikalikan dengan 120%
karena belum memiliki NPWP.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Oktober 2016 pegawai berjumlah 32 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 239.457.172 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
6.625.181. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai
dengan peraturan yang berlaku, dimana terjadi kesalahan pemotongan pph pasal 21 atas nama Febri dan Joelianti
yang mengakibatkan kurang bayar. PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong adalah Febri sebesar Rp. 200.391
dan Joelianti sebesar Rp. 110.000.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Nopember 2016 pegawai berjumlah 36 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 315.748.525 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
11.724.265. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana terjadi kesalahan pemotongan pph pasal 21 atas nama Joelianti
yang mengakibatkan kurang bayar. PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong adalah sebesar Rp. 111.670. Dan
perhitungan pph pasal 21 atas nama Sukadi seharusnya dikalikan dengan 120% karena belum memiliki
NPWP,hal ini mengakibatkan pph pasal 21 nya menjadi kurang bayar, pph pasal 21 terutang yang seharusnya
adalah Rp. 10.068. Terjadi juga kesalahan penerapan PTKP atas nama Muhamad Rifki dan Agus Muharam,
dalam perhitungan perusahaan Muhamad Rifki mendapat PTKP Rp. 54.000.000 dan Agus Muharam Rp.
58.500.00. Sementara status dari Muhamad Rifki dan Agus Muharam adalah K/1, PTKP nya yaitu Rp.
63.000.000, yang mengakibatkan pph pasal 21 nya menjadi lebih bayar. PPh pasal 21 terutang yang seharusnya
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atas nama Muhamad Rifki dan Agus Muharam bulan Nopember 2016 adalah sebesar Rp. 1.559.191 dan Rp.
141.810.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Desember 2016 pegawai berjumlah 28 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 224.468.205 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
6.744.869. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai
dengan peraturan yang berlaku, dimana terjadi kesalahan pemotongan pph pasal 21 atas nama Febri Nugraha.
PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong adalah sebesar Rp. 134.516. Hal ini mengakibatkan pph pasal 21 atas
nama Febri menjadi kurang bayar. Dan perhitungan pph pasal 21 atas nama Sukadi seharusnya dikalikan dengan
120% karena belum memiliki NPWP,hal ini mengakibatkan pph pasal 21 nya menjadi kurang bayar, pph pasal
21 terutang yang seharusnya adalah Rp. 10.068.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Januari 2017 pegawai berjumlah 22 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 180.221.726 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
6.006.826. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai
dengan peraturan yang berlaku, dimana terjadi kesalahan penggunaan PTKP atas nama Taopik Durahman. PTKP
yang seharusnya digunakan adalah K/3 tetapi dalam perhitungan menggunakan TK/0. Hal ini mengakibatkan
pph pasal 21 atas nama Taopik menjadi lebih bayar. PPh pasal 21 terutang yang seharusnya adalah Rp. 181.121.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Februari 2017 pegawai berjumlah 26 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 242.157.998 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
6.239.897. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai
dengan peraturan yang berlaku, dimana terjadi kesalahan penggunaan PTKP atas nama Bajuadji Nurtjahjo. PTKP
yang seharusnya digunakan adalah K/2 tetapi dalam perhitungan menggunakan K/1. Hal ini mengakibatkan pph
pasal 21 atas nama Bajuadji menjadi lebih bayar. PPh pasal 21 terutang yang seharusnya adalah Rp. 65.660.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Maret 2017 pegawai berjumlah 29 orang, gaji yang dibayarkan
PT. Caleb Technology sebesar Rp. 207.489.042 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp 3.654.332.
Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku, dimana penggunaan tarif progresif pasal 17 atas nama Gorga Simanullang seharusnya
sudah menggunakan tarif 5% dan 15%. Tetapi dalam perhitungan hanya menggunakan tarif 5%. Hal ini
mengakibatkan pph pasal 21 atas nama Gorga menjadi kurang bayar. PPh pasal 21 terutang yang seharusnya
adalah Rp. 333.333.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan April 2017 pegawai berjumlah 29 orang, gaji yang dibayarkan
PT. Caleb Technology sebesar Rp. 236.100.258 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp 7.178.102.
Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku, dimana penggunaan tarif progresif pasal 17 atas nama Gorga Simanullang seharusnya
sudah menggunakan tarif 5% dan 15%. Tetapi dalam perhitungan hanya menggunakan tarif 5%. Hal ini
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mengakibatkan pph pasal 21 atas nama Gorga menjadi kurang bayar. PPh pasal 21 terutang yang seharusnya
adalah Rp. 325.833. Dan terdapat juga kesalahan pph pasal 21 atas nama Tri Yudo Harisasono, dimana
perhitungan pph pasal 21 double/ dua sehingga mengakibatkan pph pasal 21 nya menjadi lebih bayar.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Mei 2017 pegawai berjumlah 32 orang, gaji yang dibayarkan
PT. Caleb Technology sebesar Rp. 237.097.127 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp 5.668.577.
Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku, dimana terdapat kesalahan penggunaan tarif atas nama Reza Fahlevi. Dalam perhitungan
pph pasal 21 dikalikan dengan 120% sementara Reza Fahlevi sudah memiliki NPWP. Hal ini mengakibatkan
PPh pasal 21 atas nama Reza menjadi lebih bayar.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Juni 2017 pegawai berjumlah 32 orang, gaji yang dibayarkan
PT. Caleb Technology sebesar Rp. 237.097.127 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp 5.443.368.
Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku, dimana penggunaan tarif progresif pasal 17 atas nama Gorga Simanullang seharusnya
sudah menggunakan tarif 5% dan 15%. Tetapi dalam perhitungan hanya menggunakan tarif 5%. Hal ini
mengakibatkan pph pasal 21 atas nama Gorga menjadi kurang bayar. PPh pasal 21 terutang yang seharusnya
adalah Rp. 333.333.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Juli 2017 pegawai berjumlah 57 orang, gaji yang dibayarkan
PT. Caleb Technology sebesar Rp. 221.775.999 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp 8.503.474.
Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku, dimana penggunaan tarif progresif pasal 17 atas nama Gorga Simanullang seharusnya
sudah menggunakan tarif 5% dan 15%. Tetapi dalam perhitungan hanya menggunakan tarif 5%. Hal ini
mengakibatkan pph pasal 21 atas nama Gorga menjadi kurang bayar. PPh pasal 21 terutang yang seharusnya
adalah Rp. 318.333.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Agustus 2017 pegawai berjumlah 50 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 188.120.849 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
7.054.908. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai
dengan peraturan yang berlaku, dimana terdapat kesalahan pemotongan pph pasal 21 atas nama Febri Nugraha.
Yang mengakibatkan pph pasal 21 nya kurang bayar sebesar Rp. 7.500.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan September 2017 pegawai berjumlah 50 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 199.550.080 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
7.244.977. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai
dengan peraturan yang berlaku, dimana terdapat kesalahan pemotongan pph pasal 21 atas nama Febri Nugraha,
Rezqi dan Prysma. Yang mengakibatkan pph pasal 21 nya kurang bayar sebesar Rp. 93.883, Rp. 179.473, dan
Rp. 95.000 .
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Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Oktober 2017 pegawai berjumlah 27 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 173.037.394 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
2.667.114. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai
dengan peraturan yang berlaku, dimana terdapat kesalahan pemotongan pph pasal 21 atas nama Febri Nugraha.
Yang mengakibatkan pph pasal 21 nya kurang bayar sebesar Rp. 131.383.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Nopember 2017 pegawai berjumlah 24 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 167.401.580 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
2.902.557. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai
dengan peraturan yang berlaku, dimana terdapat kesalahan pemotongan pph pasal 21 atas nama Reza Fahlevi.
Yang mengakibatkan pph pasal 21 nya kurang bayar sebesar Rp. 1.933.
Dari tabel perhitungan pph pasal 21 Bulan Desember 2017 pegawai berjumlah 21 orang, gaji yang
dibayarkan PT. Caleb Technology sebesar Rp. 155.470.530 dan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai sebesar Rp
4.590.039. Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa perhitungan PPh pasal 21 PT. Caleb Technology belum sesuai
dengan peraturan yang berlaku, dimana terdapat kesalahan pemotongan pph pasal 21 atas nama Febri Nugraha.
Yang mengakibatkan pph pasal 21 nya kurang bayar sebesar Rp. 5.183.
4.2.3

Analisis Pencatatan PPh Pasal 21 PT. Caleb Technology
Pencatatan pembayaran gaji terjadi pada saat pengakuannya, yaitu sesuai tanggal yang tertera di slip

gajikepada pegawai sesuai dengan sistem pembayaran yang berlaku. Dan sistem pembayaran gaji yang
digunakan oleh PT. Caleb Technology adalah Cash Management System (CMS) dari BRI.Atas pembayaran gaji
yang dilakukan, perusahaan mencatat dengan membuat jurnal yaitu biaya gaji pada kas/bank dan hutang PPh
Pasal 21.
Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat batas tanggal waktu pembayarannya. Batas waktu pembayaran Pajak
Penghasilan Pasal 21 adalah setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya, jika pembayaran PPh Pasal 21 melebihi
tanggal 10 maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari total hutang pajak penghasilan pasal 21.
PT. Caleb Technology melakukan pembayaran PPh Pasal 21 denganmenyetorkannya melalui BRI CMS
(Cash Management System) dan melalui ATM. Pembayaran PPh pasal 21 menggunakan kode billing yang dibuat
sendiri dari http://sse.pajak.go.id, PT. Caleb Technology mengisi sendiri berapa jumlah dan masa PPh pasal 21
yang akan dibayar.

40

Berikut rekapitulasi pembayaran PPh Pasal 21 PT. Caleb Technology tahun 2016 dan 2017:
Tabel 4.1
Rekapitulasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Caleb Technology
Periode Januari – Desember 2016
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bulan

Jumlah PPh
Terutang
Januari
Rp. 16.212.197
Februari
Rp. 11.806.176
Maret
Rp. 10.109.214
April
Rp. 10.571.929
Mei
Rp. 11.712.938
Juni
Rp. 11.528.984
Juli
Rp. 5.358.708
Agustus
Rp. 7.394.945
September
Rp. 9.656.579
Oktober
Rp. 6.625.183
Nopember
Rp. 11.724.265
Desember
Rp. 6.744.869
Sumber : PT. Caleb Technology

Tanggal Pembayaran
19 Februari 2016
15 Maret 2016
20 April 2016
18 Mei 2016
20 Juni 2016
20 Juli 2016
10 Agustus 2016
09 September 2017
19 Oktober 2016
10 Nopember 2016
22 Desember 2016
18 Januari 2017

Sesuai/Tidak Sesuai
Regulasi
Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai
Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai
Tidak Sesuai
Tidak Sesuai

Pembayaran PPh Pasal 21 pada bulan Juli, Agustus dan Oktober tahun 2016 sudah sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 16/PJ/2016 tentang pedoman tentang Pedoman Teknik Tata
Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26
Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi karena dilakukan pembayaran belum melewati
tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10.
Pembayaran PPh Pasal 21 pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Nopember
dan Desember tahun 2016 tidak sesuai dengan PER - 16/PJ/2016, dikarenakan pembayaran PPh Pasal 21
dilakukan melewati tanggal 10. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai bagaiman
cara penyetoran PPh Pasal 21, keterlambatan ini mengakibatkan denda 2% dari total hutang PPh Pasal 21.
Kemungkinan denda pada bulan Januari 2016 adalah Rp. 324.243, Februari sebesar Rp. 236.123, Maret sebesar
Rp. 202.184, April sebesar Rp. 211.438, Mei sebesar Rp. 234.258, Juni sebesar Rp. 230.579, September sebesar
Rp. 193.131, Nopember sebesar Rp. 234.485 dan bulan Desember sebesar Rp. 134.897.

NO
1
2

Tabel 4.2
Rekapitulasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Caleb Technology
Periode Januari – Desember 2017
Bulan
Jumlah PPh
Tanggal Pembayaran Sesuai/Tidak Sesuai
Terutang
Regulasi
Januari
Rp. 6.006.826
16 Februari 2017
Tidak Sesuai
Februari
Rp. 6.239.897
15 Maret 2017
Tidak Sesuai
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3
Maret
Rp. 3.654.332
4
April
Rp. 7.178.102
5
Mei
Rp.5.668.577
6
Juni
Rp. 5.443.368
7
Juli
Rp. 8.503.474
8
Agustus
Rp. 7.054.908
9
September
Rp. 7.244.977
10
Oktober
Rp. 2.667.114
11
Nopember
Rp. 2.902.557
12
Desember
Rp.4.590.039
Sumber : PT. Caleb Technology

19 April 2017
16 Mei 2017
09 Juni 2017
06 Juli 2017
10 Agustus 2017
08 September 2017
10 Oktober 2017
10 Nopember 2017
10 Desember 2017
15 Januari 2018

Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Tidak Sesuai

Pembayaran PPh Pasal 21 pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember tahun
2017 sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 16/PJ/2016 tentang pedoman tentang
Pedoman Teknik Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak
Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi karena dilakukan
pembayaran belum melewati tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10.
Pembayaran PPh Pasal 21 pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Desember tahun 2017 tidak
sesuai dengan PER - 16/pj/2016, dikarenakan pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan melewati tanggal 10. Hal ini
dikarenakan kesibukan dalam aktivitas pekerjaan lain, keterlambatan ini mengakibatkan denda 2% dari total
hutang PPh Pasal 21. Kemungkinan denda pada bulan Januari adalah Rp. 120.136, Februari sebesar Rp. 124.797,
Maret sebesar Rp. 73.086, April sebesar Rp. 143.562, dan bulan Desember sebesar Rp. 91.800.
4.2.4

Analisis Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Caleb Technology
Dalam hal pelaporan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Direktur Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015,

pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Keterlambatan pelaporan PPh Pasal
21 akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000. PT. Caleb Technology melaporkan PPh Pasal 21 di KPP Bekasi
Selatan dengan membawa SPT Masa beserta CSV nya. Setelah melaporkan PPh Pasal 21, KPP akan memberikan
Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang menandakan bahwa PPh Pasal 21 sudah dilapor dan diterima . Berikut
rekapitulasi pelaporan PPh Pasal 21 PT. Caleb Technology tahun 2016 dan 2017.
Tabel 4.3
Rekapitulasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Caleb Technology
Periode Januari – Desember 2016
Bulan
Tanggal Pelaporan
Sesuai/Tidak Sesuai Regulasi

No.
1
2

Januari
Februari

19 Februari 2016
16 Maret 2016

Sesuai
Sesuai

3

Maret

20 April 2016

Sesuai

4

April

19 Mei 2018

Sesuai
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5

Mei

20 Juni 2016

Sesuai

6

Juni

20 Juli 2016

Sesuai

7

Juli

18 Agustus 2016

Sesuai

8

Agustus

20 September 2016

Sesuai

9

September

20 Oktober 2016

Sesuai

10

Oktober

17 Nopember 2016

Sesuai

11

Nopember

23 Desember 2016

Sesuai

12

Desember

30 Januari 2017

Tidak Sesuai

Sumber: PT. Caleb Technology
Pelaporan PPh Pasal 21 pada Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September,
Oktober, dan Nopember tahun 2016 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPh Pasal 21 dilaporkan tidak
lewat dari tanggal 20.
Pelaporan PPh Pasal 21 pada bulan Desember tahun 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,
dikarenakan PPh pasal 21 dilaporkan melewati ketentuan yang berlaku yaitu tanggal 30. Keterlambatan dalam
pelaporan PPh Pasal 21 ini akan mengakibatkan denda sebesar Rp. 100.000.

No.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Caleb Technology
Periode Januari – Desember 2017
Bulan
Tanggal Pelaporan
Sesuai/ Tidak Sesuai Regulasi

1
2

Januari
Februari

20 Februari 2017
17 Maret 2017

Sesuai
Sesuai

3

Maret

20 April 2017

Sesuai

4
5

April
Mei

19 Mei 2017
15 Juni 2017

Sesuai
Sesuai

6

Juni

19 Juli 2017

Sesuai

7

Juli

15 Agustsus 2017

Sesuai

8

Agustus

15 September 2017

Sesuai

9

September

18 Oktober 2017

Sesuai

10

Oktober

16 Nopember 2017

Sesuai

11

Nopember

20 Desember 2017

Sesuai

12

Desember

19 Januari 2018

Sesuai

Sumber: PT. Caleb Technology
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Pelaporan PPh Pasal 21 pada Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September,
Oktober, Nopember dan Desember tahun 2017 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPh Pasal 21
dilaporkan tidak lewat dari tanggal 20.
5.1 Simpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Caleb
Technolgy, maka pada bab ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam prosedur penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Caleb Technology
tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, hal tersebut dikarenakan
perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada bulan Januari sampai Juni tahun 2016 masih menggunakan
PTKP 2015, yang

mengakibatkan

PPh Pasal

21 lebih bayar.PT. Caleb Technology

membayar/menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016 dan 2017 dengan menggunakan SPT
Masa dan SSP masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku
menurut Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008. Dikarenakan PT. Caleb Technology sering kali
terlambat dalam melakukan pembayaran/penyetoran pada tahun 2016 dan 2017 . Dan Pelaporan PPh
pasal 21 PT. Caleb Technology pada bulan Desember 2016 masih belum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku karena PPh pasal 21 dilaporkan melewati tanggal jatuh tempo.
2. Dalam prosedur penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21, PT. Caleb Technology belum benar
dalam melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporannya.
5.2 Saran
Setelah penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan dan analisis data maka penulis memberikan saran
yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, adapun saran-saran yang
ingin dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. PT. Caleb Technology agar senantiasa lebih meningkatkan kepatuhan supaya menghindari pelanggaranpelanggaran yang terjadi terhadap Peraturan Perpajakandan mencari tahu informasi-informasi
perpajakan yang up to date dan perubahan-perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan
dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga dalam penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat
dilakukan dengan benar.
2. PT. Caleb Technology seharusnya melakukan pembetulan PPh Pasal 21 pada bulan Januari- Juni tahun
2016 dengan menggunakan PTKP 2016, PT. Caleb Technology diharapkan lebih teliti dalam melakukan
perhitungan PPh Pasal 21 agar kesalahan- kesalahan dapat dihindari .
3.

PT. Caleb Technology agar senantiasa dapat melakukan pembayaran/ penyetoran dan pelaporan pajak
penghasilan pasal 21 tepat pada waktunya agar menghindari denda-denda yang mungkin terjadi.
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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan komite audit
terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur sektor industry yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Periode waktu penelitian yang digunakan adalah 5 tahun yaitu periode 2013-2017.
Populasi penelitian ini meliputi seluruh perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive
sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh 21 perusahaan. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis regresi logistik data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas
berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba. Sedangkan profitabilitas dan komite audit tidak
memiliki pengaruh terhadap kualitas laba.
Kata kunci : Likuiditas, Profitabilitas, Komite audit dan Kualitas laba.
I. Pendahuluan
Laporan keuangan merupakan komponen informasi dari sebuah perusahaan yang wajib
dipublikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari
kinerja manajemen sebuah perusahaan. Laporan keuangan sebagai produk akuntansi, meruapakan salah
satu sarana bagi prinsipal (pemilik sumber daya) untuk memonitor kegiatan yang dilakukan manajemen.
Menurut Hery (2012:3) dalam Risdawati dan Subowo (2015) laporan keuangan pada dasarnya adalah
hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan
atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Salah satu komponen penting dalam laporan keuangan perusahaan yang menarik pihak ekstrernal
perusahaan adalah laba. Laba merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja
operasional perusahaan. Bagi pihak kreditur maupun investor, laba berarti meningkatkan nilai ekonomis
dan kemungkinan penambahan kemakmuran yang akan diterima melalui dividen. Laporan keuangan
memiliki banyak manfaat bagi para penggunanya, tetapi yang mendapat perhatian lebih dari laporan
keuangan adalah informasi laba. Informasi laba tidak menjamin bahwa laba dari suatu perusahaan
berkualitas.
Perusahaan yang memiliki laba dengan kualitas baik adalah perusahaan yang memiliki laba secara
continue dan stabil. Mengungkapkan laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan
keberlanjutan laba dimasa depan yang ditentukan komponen akural dan aliran kasnya. Tetapi kualitas
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laba akuntansi dipertanyakan karena terjadinya skandal dan kecurangan akuntansi terkait manipulasi
dalam laporan keuangan yang sangat marak terjadi pada badan usaha go public.
Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya sifat opportunistic manajemen akan
mengakibatkan rendahnya kualitas laba. Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat kesalahan
pembuatan keputusan para pemakainya seperti investor dan kreditor (Siallagan dan Machfoedz, 2006).
Konflik keagenan dapat mengakibatkan adanya sifat manajemen melaporkan laba secara oportunis
untuk memaksimumkan kepentingan pribadinya. Jika hal itu terjadi akan mengakibatkan rendahnya
kualitas laba akuntansi. Subramanyam (Siregar dan Utama 2005) menyatakan bahwa salah satu ukuran
kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah laba yang
dihasilkan perusahaan. Laba yang diukur atas dasar akrual dianggap sebagai ukuran yang lebih baik
atas kinerja perusahaan dibandingkan arus kas operasi karena akrual mengurangi masalah waktu dan
mismatching yang terdapat dalam penggunaan arus kas jangka pendek (Dechow, 1994). Dalam
prosesnya, dasar akrual memungkinkan adanya perilaku manajer dalam melakukan rekayasa laba atau
earning managemet guna menaikkan atau menurunkan angka akrual dalam laporan laba rugi.
Laba mempunyai kandungan informsi (information content) yang penting bagi pasar modal. Laba
dikatakan mengandung informasi apabila pasar bereaksi dengan pengumuman laba (earning
announcement). Menurut Suwardjono (2005:490), bila angka laba mengandung informasi, maka pasar
akan bereaksi terhadap pengumuman laba. Pada saat diumumkan, pasar telah mempunyai harapan
tentang berapa besarnya laba perusahaan atas dasar semua informasi yang tersedia secara publik, laba
tersebut akan berimplikasi pada nilai perusahaan.
Praktek rekayasa laba dapat memberikan dampak kualitas laba yang dilaporkan (Budiono, 2005).
Kualitas laba dan kualitas laporan keuangan pada umumnya adalah penting bagi mereka yang
menggunakan laporan keuangan karena untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan investasi
(Schipper dan Vincent, 2003). Bagi investor, laporan laba dianggap mempunyai informasi untuk
menganalisis saham yang diterbitkan oleh emiten.
Kualitas laba tidak berhubungan dengan tinggi rendahnya laba yang dilaporkan melainkan
meliputi understatement dan overstatement dari laba bersih, stabilitas komponen dalam laporan laba
rugi realisasi resiko aset (Adhariani, 2005 dalam Gaol, 2013). Sehingga untuk memperoleh laba yang
berkualitas diperlukan sikap konservatif dalam membuat laporan keuangan. Prinsip konservatif adalah
salah satu prinsip dasar yang yang dianut dalam akuntansi. Lo (2015) akuntansi konservatif umumnya
menyatakan bahwa akuntan harus melaporkan informasi akuntansi yang terendah di beberapa
kemungkinan niali aktiva dan pendapatan, serta yang tertinggi dari beberapa kemungkinan nilai
kewajiban dan beban.
II. Landasan Teori
Signaling Theory
Teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada
pihak eksternal. Dorongan tersebut disebabkan karena terjadinya asimetri informasi antara pihak
manajemen dan pihak eksternal. Untuk mengurangi asimetri informasi maka perusahaan harus
mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Teori signal
menurut Spence (1973) dapat disimpulkan merupakan sebuah asimetri informasi yang saling berkaitan
antara pihak pengirim dan penerima, dimana pengirim memiliki informasi penuh sedangkan pihak
penerima tidak memiliki informasi, kemudian pengirim informasi memberikan sinyal kepada penerima.
Madsudnya adalah pihak pengirim yang memiliki data kondisi informasi perusahaan memberikan
sinyal kepada pihak penerima dengan tujuan meyakinkan pihak penerima dengan kondisi kinerja
perusahaan.
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Teori Agensi
Teori ini muncul setelah terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan. Teori ini
menjawab dengan menggambarkan hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi, bila pengelolaan
perusahaandiserahkan kepada pengelola (agent) oleh pemegang saham (principal), atau pengelola
menggunakan dana pinjaman dalam menjalankan usahanya (Tunggal, 2011:25). Dalam agency theory,
principal adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh kekayaannya (wealth) untuk
dikembangkan oleh pihak lain (Tunggal, 2011:25).
Kualitas Laba
Menurut konsep kualitatif kerangka kerja IASB 2009, laba yang berkualitas adalah laba yang
bermanfaat dalam pengambilan keputusan yaitu memiliki karakterisitik relevan, dapat dipahami, dapat
dipercaya dana dapat diperbandingkan. Cho dan Jung dalam Suriyanto (2016), laba yang dipublikasikan
dapat memberikan respon yang bervariasi diberikan tergantung dari kualitas laba yang dihasilkan oleh
perusahaan.
Kualitas laba dapat diindikasikan sebagai kemampuan informasi laba memberikan respon kepada
pasar. Kualitas laba tidak berhubungan dengan tinggi rendahnya laba yang dilaporkan melainkan
meliputi understatement dan overstatement dari laba bersih, stabilitas komponen dalam laporan laba
rugi realisasi resiko aset (Adhariani, 2005 dalam Gaol, 2013). Sehingga untuk memperoleh laba yang
berkualitas diperlukan sikap konservatif dalam membuat laporan keuangan. Prinsip konservatif adalah
salah satu prinsip dasar yang yang dianut dalam akuntansi. Lo (2015) akuntansi konservatif umumnya
menyatakan bahwa akuntan harus melaporkan informasi akuntansi yang terendah di beberapa
kemungkinan nilai aktiva dan pendapatan, serta yang tertinggi dari beberapa kemungkinan nilai
kewajiban dan beban.
Profitabilitas
Profitabilitas atau laba merupakan pendapatan dikurangi beban dan kerugian selama periode
pelaporan. Analisis mengenai profitabilitas sangat penting bagi kreditor dan investor ekuitas. Bagi
kreditor, laba merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Sedangkan bagi investor
ekuitas, laba merupakan salah satu faktor penentu perubahan nilai efek. Hal yang terpenting bagi
perusahaan adalah bagaimana laba tersebut bisa memaksimalkan pemegang saham bukan merupakan
besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan.
Untuk penelitian ini sendiri menggunakan ROE (Return On Equity) dalam mengukur
profitabilitas. Penelitian Yuniasih dan Wirakusuma (2008) menganggap ROE mempunyai hubungan
yang cukup erat dengan ROA. Hal ini didasarkan pada keduanya yang termasuk alat ukur profitabilitas
suatu perusahaan dan rasio profitabilitas adalah salah satu indikator dalam pengukuran kinerja keuangan
(Martono, 2002). ROE secara eksplisit memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu
laba bagi pemegang saham biasa, setelah memperhitungka bunga dan deviden saham preferen.
Likuiditas
Likuiditas adalah suatu usaha bisnis yang diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas perusahaan dapat diukur menggunakan
current ratio. Semakin besar rasio ini maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi
liabilitas jangka pendeknya, yang berarti semakin tinggi likuiditas peusahaan.
Komite audit
Komite audit adalah salah satu unsur kelembagaan dalam konsep good corporate governance yang
diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya
diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan serta mampu
mengoptimalkan mekanisme checks and balance yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan
perlindungan yang optimal pada pemegang saham dan stakeholdernya (IKAI, 2010) .
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Kerangka Pemikiran
Laba merupakan produk akuntans akrual yang digunakan sebagai alat ukur terhadap kualitas laba
manajemen perusahaan. Semakin baik laba dalam menerangkan kualitas laba maka semakin berkualitas
laba tersebut. Kualitas laba memiliki banyak dimensi dan dapat diukur, salah satunya menggunakan
akrual.
Profitabilitas (X1)
Likuiditas (X2)

.

Kualitas laba (Y)

Komite audit (X3)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Hipotesis
Pengaruh Return On Asset Terhadap kualitas laba
Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam
menciptakan tingkat ROE baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atas penjualan,
aset bersih perusahaan maupun modal sendiri. Rasio ini lebih diminati oleh para investor sebagai dasar
pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Para investor cenderung akan menanamkan modalnya pada
perusahaan yang memiliki tingkat laba yang cukup tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang
memiliki tingkat laba yang rendah. Bagi investor perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi
dinilai mampu menghasilkan laba yang makssimal.
Penelitian yang dilakukan oleh Risdawati dan Subowo (2015) menemukan bahwa profitabilitas
berpengaruh terhadap kualitas laba. Gaol (2013) juga menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh
terhadap kualitas laba. Berdasarkan uraian dan penelitian-penelitian sebelumnya diatas, penelitian ini
mengajukan hipotesis sebagai berikut :
H1 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba
Pengaruh likuiditas terhadap kualitas laba
Likuiditas adalah suatu usaha bisnis yang diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba karena jika
suatu perusahaan memiliki kemampuan membayar hutang jangka pendeknya berarti perusahaan
memiliki kinerja keuangan yang baik dalam pemenuhan hutang lancar sehingga perusahaan tidak perlu
melakukan praktek manipulasi laba. Suatu perusahaan yang memiliki kemampuan dalam memenuhi
kewajibannya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kelangsungan hidup yang baik. Dengan
kondisi seperti ini sangat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam memberikan sinyal atas kondisi
perusahaan kepada pasar. Kuatnya rekasi pasar akan mengindikasikan bahwa laba perusahaan akan
semakin berkualitas. Dan likuiditas merupakan salah satu tinjauan terhadap kinerja perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
H2 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba
Pengaruh komite audit terhadap kualitas laba
Ukuran komite audit merupakan karakteristik komite audit yang mendukung fungsi pengawasan
terhadap manajemen (agen) agar tidak merugikan pemilik perusahaan (prinsipal). Hal ini disebabkan
karena semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi monitoring pada komite audit
terhadap pihak manajemen, sehingga pemilik perusahaan merasa bahwa kualitas pelaporan oleh
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manajemen terjamin. Beasly at al dalam Permana (2015) mengatakan bahwa anggota komite audit yang
lebih besar dapat mengurangi insiden fraud.
Hal ini dapat mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran komite audit, mengindikasikan
semakin tinggi pengawasan dalam internal perusahaan. tingkat pengawasan yang tinggi akan
berdampak pada kinerja perusahan. Kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin sehingga ukuran
komite audit dapat memaksimalkan kualitas laba. Penelitian yang dilakukan oleh Rupilu (2011)
menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Surayanto (2016) juga
menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba. Suyanti, dkk (2010) menemukan
bahwa komete audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Berdasarkan hasil diatas, maka hipotesis
yang diajukan dalam penelitian adalah :
H3 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba
III. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder.
Objek populasi penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur sektor properti yang masih listing
di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan selama tahun 2013 – 2017. Pengambilan sampel
dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik non random sampling. Salah satu teknik
pengambilan sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling.
Operasional variabel
Untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian
ini, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No

Variabel

1

Profitabilitas

Tabel 3.1
Pengukuran Variabel
Pengukuran
ROE = EBIT
X 100%

2

Likuiditas

3

Komite audit

Rasio

Ttl Modal
CR = Aktiva Lancar

Skala

X 100%

Hutang lancar
Komite Audit = ∑ Anggota Komite
Audit

Rasio

Nominal

KL = Arus Kas operasi
4

Kualitas laba

EBIT

Rasio

Analisis Regresi
Metode analisis yang digunakan adalah metode analsis kuantitatif yaitu untuk menganalisis
informasi kuantitatif (dapat diukur, diuji dan ditransformasikan dalam bentuk persamaan, tabel dan
sebagainya). Model analsis yang digunakan adalah model regresi data panel.
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Teknik Penaksiran Model
Sriyana (2014:81) hal terpenting dalam melakukan analisis regresi data panel adalah pemilihan
metode estimasi yang digunakan. Sejauh ini terdapat tiga model pendekatan estimasi yang biasa
digunakan pada regresi data panel, yaitu pendekatan dengan model common effects, fixed effects, dan
random effects.
Common Effect Model
Menurut Sriyana (2014:108) sistematika model common effects adalah menggabungkan antara
data time series dan data cross-section ke dalam data panel (pool data).
Fixed Effect Model
Menurut Sriyana (2014:121) kondisi data-data ekonomi pada tiap obyek yang dianalisis sangat
mungkin saling berbeda, bahkan satu obyek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi
obyek tersebut pada waktu yang lain.
Random Effect Model
Sriyana (2016:153) dapat dikatakan bahwa model random effects ini merupakan alternatif solusi
jika fixed effects tidak tepat. Dibawah ini adalah uji yang dilakukan dalam memilih model yaitu :

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Deskripsi Objek Penelitian
Objek penelitian ini menggunakan perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) selama tahun 2013 sampai dengan 2017. Data yang digunakan berasal dari laporan
keuangan tahunan yang dipublikasikan perusahaan dari tahun 2013-2017.
Analisis Data
Analisis Statistik Deskriptif
Sebelum melakukan pengujian secara keseluruhan pengaruh antara variabel profitabilitas,
likuiditas dan komite audit terhadap kualitas laba. Terlebih dahulu, akan ditinjau mengenai deskripsi
variabel penelitian dengan analisis statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif digunakan untuk
mengidentifikasi variabel kualitas laba, profitabilitas, likuiditas dan komite audit yang dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
KL

ROE

CR

KA

Mean

-0.008476

0.122657

2.310571

3.028571

Median

0.240000

0.097000

1.490000

3.000000

Maximum

2.170000

0.524000

8.800000

4.000000

Minimum

-5.410000

0.001000

0.280000

3.000000
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Std. Dev.

1.105351

0.098760

1.854178

0.167398

Skewness

-1.866731

1.305550

1.519161

5.659453

Kurtosis

8.461814

4.960676

4.655141

33.02941

Jarque-Bera

191.4944

46.64668

52.37267

4505.739

Probability

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Sum

-0.890000

12.87900

242.6100

318.0000

Sum Sq. Dev.

127.0674

1.014368

357.5496

2.914286

Observations

105

105

105

105

Sumber : Data diolah, Output Eviews 9.0, 2019
Berdasarkan tabel hasil uji statistik diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah data (observations)
yang digunakan dalam penelitian sebanyak 105 data. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel
Kualitas laba memiliki nilai mean sebesar -0,008, nilai minimum sebesar -5,41 dan nilai maksimum
sebesar 2,17. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang diteliti memiliki nilai kualitas
laba yang negatif, artinya perusahaan tersebut memiliki laba yang berkualitas.
Variabel profitabilitas yang diukur dengan proksi ROE memiliki nilai mean sebesar 0,12 atau
12% dan nilai minimum sebesar 0,09 atau 9%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan
dalam hal mencari laba baik. Hal ini bisa berdampak semakin baiknya kualitas laba perusahaan karena
manajemen tidak akan melakukan manajemen laba atau mempercantik laporan keuangan.
Variabel likuiditas yang diproksikan dengan current rasio memiliki nilai mean sebesar 2,31 atau
231%dengan nilai minimum 0,28 atau 28%. Artinya, berdasarkan nilai rata-rata diatas maka dapat
disimpulkan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Artinya, perusahaan memiliki
kemampuan membayar hutang jangka pendek yang baik. Hal ini akan memberi dampak baik pada
kualitas laba perusahaan.
Variabel komite audit memiliki nilai mean sebesar 3 orang anggota komite audit dengan nilai
maksimum 4 orang. Artinya, jumlah anggota komite audit memiliki rata-rata 3 orang komite audit.
Jumlah ini sudah sesuai dengan ketentuan OJK, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan akan lebih
hati-hati dalam membuat laporan keuangan. Keberadaan komite audit tersebut dapat memberi dampak
positif terhadap kualitas laba perusahaan. Karena sudah menjadi salah satu tugas komite audit untuk
memeriksa laporan keuangan perusahaan sudah sesuai standar atau tidak.
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Kesimpulan Model
Berdasarkan pengujian terhadap tiga model regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa model
fixed effect dalam regresi data panel digunakan lebih lanjut dalalm mengestimasi pengaruh
profitabilitas, likuiditas dan komite audit yang mempengaruhi kualitas laba.
No
1

Metode
Uji Chow

Pengujian
Common Effect vs
Fixed Effect
2 Uji Hausman
Fixed Effect vs
Random Effect
3 Uji Lagrange
Common Effect vs
Multiplier
Random Effect
Sumber: Data diolah, 2019

Hasil
Fixed Effect
Random Effect
Random Effect

Uji Hipotesis
Uji F
Menurut Eksandy dan Herianto (2017) hasil uji F menjelaskan apakah semua variabel bebas yang
dimasukkan ke dalam model secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap
variabel terikat atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh maka
penelitian ini tidak layak untuk dilanjutkan. Berikut ini adalah hasil uji F yaitu :
Dependent Variable: KL
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/14/19 Time: 22:20
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 21
Total panel (balanced) observations: 105
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

C

-0.030540

ROE

1.951474

CR

-0.193054

KA

0.075536

Std. Error

t-Statistic

Prob.

1.630464 -0.018731

0.9851

1.014390

1.923792

0.0572

0.067985 -2.839650

0.0055

0.524870

0.8859

0.143914
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Effects Specification
S.D.

Rho

Cross-section random

0.588301

0.3320

Idiosyncratic random

0.834507

0.6680

Weighted Statistics
R-squared

0.129883

Mean dependent var -0.004541

Adjusted R-squared

0.104038

S.D. dependent var

0.875042

S.E. of regression

0.828274

Sum squared resid

69.28976

F-statistic

5.025469

Durbin-Watson stat

1.558581

Prob(F-statistic)

0.002746
Unweighted Statistics

R-squared

0.210459

Mean dependent var -0.008476

Sum squared resid

100.3249

Durbin-Watson stat

1.076440

Sumber: Data diolah, Output Eviews 9.0
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada output dibawah menunjukkan bahwa nilai F-statistic
sebesar 5,025 sementara F tabel dengan nilai tingkat α = 5%, df1 (k-1) = 3 dan df2 (n-k) = 101 didapat
nilai F Tabel sebesar 2.74. Dengan demikian F-statistic (4.541) > F Tabel (2.69) dan nilai Prob (Fstatistic) 0.0027 < 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari profitabilitas, likuiditas dan komite
audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laba. Berdasarkah hasil uji tersebut dapat
disimpulkan bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini sudah cocok dan dapat dilanjutkan
ketahap uji selanjutnya.
Uji Adjusted R2 (Koefisien Determinasi)
Berikut ini adalah hasil uji statistik untuk koefisien determinasi yaitu :
Weighted Statistics
R-squared

0.129883

Mean dependent var -0.004541

Adjusted R-squared

0.104038

S.D. dependent var

0.875042
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S.E. of regression

0.828274

Sum squared resid

69.28976

F-statistic

5.025469

Durbin-Watson stat

1.558581

Prob(F-statistic)

0.002746

Sumber: Data diolah, Output Eviews 9.0
Pada tabel diatas menunjukkan nilai adjusted R-squared sebesar 0.104. Artinya variabel
independen berkontribusi sebesar 10,4% dalam menjelaskan variabel dependen yaitu kualitas laba
sementara sisanya yaitu sebesar 89,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
Uji t
Dependent Variable: KL
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/14/19 Time: 22:20
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 21
Total panel (balanced) observations: 105
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

C

-0.030540

ROE

1.951474

CR

-0.193054

KA

0.075536

Std. Error

t-Statistic

Prob.

1.630464 -0.018731

0.9851

1.014390

1.923792

0.0572

0.067985 -2.839650

0.0055

0.524870

0.8859

0.143914

Sumber: Data diolah, Output Eviews 9.0
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : .
Persamaan Model Regresi Data Panel
Berdasarkan hasil pemilihan model regresi data panel yang dilakukan maka persamaan model
regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :
KL = -0,0305 + 1,951ROE - 0.193CR + 0.075KA + €
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Interpretasi Hasil
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan masih terdapat hipotesis yang diterima dan
ditolak, yaitu sebagai berikut :
Pengaruh profitabilitas terhadap kualitas laba
Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0.057, yang artinya lebih besar dari
taraf signifikansi 0.05. Dengan demikian profitabilitas dengan proksi ROE tidak berpengaruh terhadap
kualitas laba atau H1 ditolak. Artinya, tingkat laba yang diperoleh perusahaan sektor properti tidak
memberikan dampak positif atau negatif terhadap kualitas laba perusahaan. Rasio ini menunjukan
efisiensi penggunaan modal sendiri dan menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.
Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan dalam memperoleh
laba sebagai informasi dalam menyampaikan kualitas laba perusahaan.
Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak dapat memicu respon pasar terhadap informasi
laba. Selain itu, tingginya ROE belum tentu menggambarkan laba perusahaan yang berkualitas, karena
perusahaan yang memiliki laba tinggi dikhawatirkan melakukan praktek manajemen laba. Menurut
Hery (163:2017) rekayasa laba memiliki dampak negatif terhadap kualitas laba karena dapat
mendistorsi informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi sehingga informasi yang disajikan belum
tentu kualitas laba yang sebenarnya. Rekayasa laba juga tidak selalu dikaitkan dengan upaya
memanipulasi data atau informasi akuntansi tetapi cenderung dikaitkan dengan pemilihan metode
akuntansi yang diperkenankan menurut standar akuntansi, misalnya menunda pengeluaran dari periode
saat ini ke periode berikutnya untuk memenuhi target laba atau dengan menjual aset yang berlebih untuk
memperoleh tambahan laba sehingga menunjukan kualitas laba yang baik.
Hasil penelitian berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Listiyawan (2017) yang
menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas laba. Fauzi (2015) juga menemukan
bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas laba. Risdawati dan Subowo (2015) menyatakan
bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas laba.
Pengaruh likuiditas terhadap kualitas laba
Hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0.0055, yang artinya lebih kecil dari
taraf signifikansi 0.05. Dengan demikian likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas
laba atau H2 diterima. Artinya, tingkat kemampuna membayar hutang jangka pendek perusahaan
mampu mempengaruhi menurunnya kualitas laba perusahaan. Ada indikasi bahwa perusahaan tidak
dapat mengelola kegiatan operasionalnya dengan baik sehingga likuiditas menurunkan kualitas laba
perusahaan. Hasil ini didukung dengan data rata-rata nilai likuiditas perusahaan yang sangat tinggi yaitu
sebesar 231%.
Dalam hal ini likuiditas yang digambarkan dengan CR berpengaruh negatif, menunjukkan
semakin tinggi likuiditas perusahaan akan mengurangi kualitas laba. Hal ini disebabkan pada likuiditas
perusahaan yang terlalu besar dapat dikatakan perusahaan tidak mampu mengelola aktiva lancar
semaksimal mungkin. Sehingga menjadikan kinerja keuangan tidak baik. Dengan kinerja keuangan
yang tidak berjalan dengan baik, dapat mencerminkan kinerja manajemen yang melakukan manipulasi
laba guna mempercantik informasi laba.
Dalam signaling theory, perusahaan yang kemampuan finansialnya kuat mencerminkan
perusahan tersebut memiliki prospek yang baik. Kemampuan manajer dalam mengelola finansial
perusahaan sebagai sinyal untuk menarik perhatian investor, sehingga akan mempengaruhi investor
dalam pengambilan keputusan.
Hasil ini sejalan dengan hasi penelitian yang dilakukan oleh Nurhanifah dan Jaya (2014)
menemukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba. Berbeda
dengan Jaya dan Wirama (2017) menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.
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Ginting (2017) juga menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Yushita
(2013) juga menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.
Pengaruh Komite Audit terhadap kualitas laba
Hasil pengujian H3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0.885, yang artinya lebih besar dari
taraf signifikansi 0.05. Dengan demikian komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba atau H3
ditolak. Artinya, keberadaan anggota komite audit di perusahaan tidak mampu meningkatkan atau
menurunkan tingkat kualitas laba perusahaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberadaan komite
audit tidak memberikan sinyal positif terhadap kualitas laba sehingga laba yang dihasilkan tidak di
respon dengan baik oleh pihak yang berkepentingan.
Ada indikasi bahwa anggota komite audit ditentukan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan,
tidak terlalu banyak atau sedikit. Sehingga adanya ketidaksesuaian antara jumlah anggota komite audit
dengan kebutuhan perusahaan, yang pada akhirnya anggota komite audit tidak dapat bekerja lebih
efektif dan efisien. Adapun penambahan yang tidak cocok dalam ukuran komite audit mungkin karena
mengarah pada sebuah pengurangan keefektifan aktivitas komite audit karena membuang biaya yang
menimbulkan kekacauan dalam pekerjaan (Hamdan at al, 2013 dalam Rilo dan Laksito, 2017).
Hasil ini juga menunjukkan bahwa komite audit sebagai salah satu mekanisme corporate
governance tidak mampu mengurangi tindak manipulasi laba yang dilakukan pihak manajemen. Hal ini
bisa dikarenakan lemahnya praktek corporate governance di Indonesia. Dengan kata lain, peran komite
audit baik audit internal dan audit eksternal dalam penguatan kualitas laba masih minim dan kinerja
komite audit dalam perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek Indonesia, khususnya sektor
properti masih kurang efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rilo dan Laksito (2017) menemukan
bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Yusita dkk (2013) menemukan bahwa
komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaa. Berbeda dengan Sayuthi (2018) yang
menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laba.
V. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Return on equity (ROE) dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Hal ini
dibuktikan dengan nilai t-statistic ROE memiliki tstatistic < ttabel (1,923 < 1.983) dengan nilai
signifikasi 0.057 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, maka dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa variabel ROE dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas
laba, artinya laba yang tinggi tidak mempengaruhi naik turunnya kualitas laba perusahaan.
2. Current ratio (CR) dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Hal ini
dibuktikan dengan nilai t-statistic CR tstatistic > ttabel (-2,839 > 1.983) dengan nilai signifikasi 0.0055
< 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, maka dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa variabel CR dalam penelitian ini memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laba, artinya
jika CR suatu perusahaan terlalu besar maka kualitas laba menurun berarti perusahaan tidak mampu
mengelola aset lancarnya semaksimal mungkin yang menjadikan kinerja keuangan tidak baik dan
dimungkinkan perusahaan melakukan manajemen laba.
3. Komite audit dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Hal ini dibuktikan
dengan nilai komite audit tstatistic < ttabel (0.143 < 1.983) dengan nilai signifikasi 0.885 > 0.05 maka
dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel
komite audit dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Ada indikasi
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bahwa anggota komite audit ditentukan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tidak terlalu
banyak atau sedikit.
Saran
Sebaiknya dalam mengambil keputusan investasi untuk mengkaji terlebih dahulu bagaimana
kinerja suatu perusahaan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang tepat
untuk menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan salah satunya dari indikator kualitas laba
perusahaan sebagai kemampuan dari perusahaan tersebut dalam mengelola keuangan perusahaan.
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Abstract
Communication is very important in social interaction. Communication is no longer a supporting
activity, but it is a major determinant of the success of organizational activities in order to have high
competitiveness. This study discusses to study communication with companies at PT. Sinotif Indonesia
Bekasi branch.
The research method used for this research is a quantitative research method with the type of
associative research and data collection using questionnaires to 34 companies PT. Sinotif Indonesia
Bekasi branch.
Based on the results of the study, it can be concluded that communication strongly supports
the performance of employees at PT. Sinotif Indonesia Bekasi branch with the correlation value r_xy =
0.654, as stated in the interpretation guidelines table, according to the interval the corresponding interval
at 0.60 - 0.799 gives as requested. From the calculation of the coefficient of determination obtained a
value of 42.7%, which means that the contribution of communication to performance by 42.7% and the
remaining 57.3% is needed by other factors such as promotion factors, and the replacement of teachers
(employees) that are not supported by researchers. In the test, the result of tcount is 4,884 and ttable is
2,037, which results in tcount> ttable (4,884> 2,037). Therefore, it can be concluded that there is an
influence between communication on employee performance at PT. Sinotif Indonesia Bekasi branch.
Keywords: Communication, Employee Performance
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Masalah
Sumber daya manusia memegang peranan penting bagi sebuah perusahaan untuk mencapai
tujuannya. Mengetahui pentingnya SDM dalam sebuah perusahaan, maka dari itu kualitas SDM perlu
diperhatikan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam upaya peningkatan kerja karyawan
adalah dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif dalam perusahaan.
Komunikasi merupakan salah satu cara membuka pikiran melangkah kemajuan, dimana
informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting dan sangat mendasar untuk berbagai tujuan, dimana
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komunikasi bisa menjadi tolak ukur bagi kesuksesan hal-hal yang dilaksanakan. Bukan hanya hal itu
saja akan tetapi komunikasi juga menjadi pembuka jalan menuju kemajuan disegala bidang baik di
kehidupan bermasyarakat ataupun berbangsa dan bernegara.
Komunikasi sangat penting bagi manusia, tanpa komunikasi tidak akan terjadi interaksi dan
tidak akan jadi pertukaran pemikiran guna menyamakan persepsi yang menjadi dari manusia
berkomunikasi. Komunikasi merupakan faktor yang sangat mendasari suksesnya suatu program
kegiatan dalam mencapai tujuan aktifitas organisasi perusahaan.
PT. Sinotif Indonesia berkantor pusat di Sunter, Jakarta, merupakan bisnis yang bergerak di
bidang jasa, memiliki karyawan-karyawan yang terlatih dalam mencapai tujuan, visi dan misi
perusahaan. Pesatnya perkembangan bisnis di Indonesia, menuntut PT. Sinotif mengembangkan dan
meningkatkan kualitasnya agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan kompetitor. PT. Sinotif
menyadari bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan adalah sumber daya manusa (SDM) yang
bekerjasama untuk melakukan berbagai kegiatan dalam perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan
tersebut menuntut setiap anggota untuk dapat menjalin komunikasi yang baik dan efektif. Peneliti akan
melakukan penelitian pada PT. Sinotif cabang Bekasi, perusahaan saat ini mengalami penurunan kinerja
karyawan yang salah satu faktor nya disebabkan karena belum optimalnya proses komunikasi.
Komunikasi antar karyawan rekan kerja dan karyawan kepada pimpinan. Sehingga menghambat proses
dan hasil kerja untuk lebih maximal.
Fenomena atau permasalahan yang ada pada perusahaan antara lain:
1. Karyawan kurang terbuka dan takut menyampaikan kesulitan dalam
menjalankan tugas yang diberikan atasan, sehingga dalam menjalankan tugas tersebut, terhambat,
lama, dan hasilnya tidak sesuai target waktu yang ditentukan. Seperti saat atasan meminta laporan
hasil pengajaran hari itu dan paling lambat pada jam 20:30, namun karyawan (guru) masih ada yang
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belum memberikan pada jam 20:30. Sehingga menghambat proses penginputan dan evaluasi untuk
hasil kerja yang lebih maximal.
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik dan efektif antara satu divisi dengan divisi yang
lain membuat kinerja karyawan tidak efektif, membuat lambat nya karyawan dalam mengerjakan
tugas/pekerjaan yang lainnya.
3. Komuikasi yang kurang baik karena sebelumnya telah terjadi masalah pribadi.
4. Karena sering terjadi salah komunikasi, pelayanan karyawan kepada pelanggan atau siswa kurang
maksimal, kualitas menurun, sehingga hasil / nilai nilai ujian sekolah yang didapat siswa tidak
sesuai harapan, dan karena itu beberapa orang tua memutuskan untuk tidak melanjutkan anak nya
les di Sinotif.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti yaitu:
1. Bagaimana Komunikasi pada PT. Sinotif Indonesia cabang Bekasi.
2. Bagaimana Kinerja karyawan pada PT. Sinotif Indonesia cabang Bekasi.
3. Seberapa besar pengaruh antara Komunikasi terhadap Kinerja karyawan pada
PT. Sinotif Indonesia cabang Bekasi.
Tinjauan Pustaka
2.1.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu hal yang berpengaruh terhadap suatu
perusahaan. Manajemen sumber daya manusia juga merupakan suatu pendekatan yang strategis
terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen pengorganisasian sumber daya.
Manajemen sumber daya manusia diciptakan untuk membentuk kultur perusahaan yang layak, dan
memasukan program-program yang menggambarkan dan mendukung nilai-nilai pokok dari perusahaan
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tersebut dan memastikan keberhasilannya. Sumber daya manusia memiliki peran besar dalam
pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang merupakan suatu proses tidak dapat terlepas dari peran
sumber daya manusia karena salah satu aspek penting itu adalah sumber daya manusia itu sendiri. Selain
itu, manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi dan penentu terwujudnya tujuan
organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif pegawai meskipun alat-alat yang dimiliki
perusahaan begitu canggih.
Jenis Penelitian dan Desain
3.1.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:7) dalam
bukunya mengatakan metode jenis kuantitatif adalah suatau penelitian yang terukur dan sistematis
berupa angka-angka dengan menggunakan perhitungan statistic. Metode penelitian kuantitatif diartikan
sebagai metode penelitian berlandaskan pada fenomena, digunakan untuk meneliti pada populasi atau
sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini sebagai
metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif,
terukur, rasional, dan sistematis.
Populasi dan Sampel
3.2.1. Populasi
Menurut Sugiyono (2015:80) mengungkapkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas: obyek/subyek mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh
karyawan PT Sinotif Indonesia cabang Bekasi dengan jumlah 34 orang.
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3.2.2. Sampel
Menurut Sugiyono (2015:81) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penulis menggunakan sampel jenuh, sampel jenuh
merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka
sampel penelitian 34 responden.
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian
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Lokasi penelitian dilakukan di perusahaan PT. Sinotif Indonesia cabang Bekasi, Mei – Juli 2019.
Hasil dan Analisis Data
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada PT Sinotif Indonesia cabang Bekasi memperoleh nilai
rata-rata tertinggi adalah 4,21 dari pernyataan “Saya memiliki rasa percaya utuh kepada atasan saya.”
dapat diartikan bahwa para karyawan sudah menaruh kepercayaan terhadap atasan dalam memimpin
cabang untuk hasil yang lebih baik.
Tabel 4.6
Nilai Rata-Rata tanggapan responden terhadap kinerja karyawan
No.
Pernyataan

Jawaban Responden

Skor

Jumlah

Rata-

Total

Sampel

Rata

5

4

3

2

1

1

16

18

0

0

0

152

34

4.47

2

8

22

3

1

0

139

34

4.09

3

8

19

7

0

0

137

34

4.03

4

3

21

9

1

0

128

34

3.76

5

5

21

7

1

0

132

34

3.88

6

1

14

14

5

0

113

34

3.32

7

2

28

4

0

0

134

34

3.94

64

8

7

26

1

0

0

142

34

4.18

9

6

28

0

0

0

142

34

4.18

10

7

20

6

1

0

135

34

3.97

11

1

18

15

0

0

122

34

3.59

12

2

19

12

1

0

124

34

3.65

13

3

25

5

1

0

132

34

3.88

14

8

24

2

0

0

142

34

4.18

15

1

23

10

0

0

127

34

3.74

16

5

23

6

0

0

135

34

3.97

17

1

24

8

1

0

127

34

3.74

18

0

26

7

1

0

127

34

3.74

19

4

21

8

1

0

130

34

3.82

20

5

25

4

0

0

137

34

4.03

Rata-rata

78.16

Sumber: Hasil penelitian 2019

Hasil jawaban responden dicari rata-ratanya dengan perhitungan sebagai berikut:
BK = 1 + 3,3 Log n
BK = 1 + (3,3 Log 34)
BK = 1 + 5,05
BK = 6,05di bulatkan menjadi 6
Menentukan interval kelas
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R

=

R

=

skor tertinggi−skor terendah
jumlah kelas
4,47−3,32
6

R = 0,19
Menentukan tingkat hubungan:
Rata-rata skor =

Rata-rata skor =

Total rata−rata
Jumlah pernyataan
78,16
20

Rata-rata skor = 3,90
Sehingga sebaran kelasnya menjadi:
3,32 – 3,51 = Sangat tidak baik
3,52 – 3,71 = Tidak baik
3,72 – 3,91 = Cukup baik
3,92 – 4,11 = Baik
4.12 – 4,31 = Sangat baik

Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 3,90 yang di
interprestasikan cukup baik, sehingga secara umum kinerja karyawan pada PT Sinotif Indonesia cabang
Bekasi baik.
Hasil peneltian menunjukan bahwa kinerja karyawan pada PT Sinotif Indonesia cabang Bekasi
memperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah 4,47 dari pernyataan “Saya memiliki kesadaran untuk
bekerja dengan penuh tanggung jawab.” dapat diartikan bahwa para karyawan selalu menyelesaikan
pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya, dan hendaknya di pertahankan.
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4.4. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
4.4.1. Uji Validitas
Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Untuk pengujian
validitas instrumen, menggunakan SPSS 24.0 dan hitungan secara manual. Kriterianya adalah jika jika
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𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid.Sebaliknya, jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka
butir pernyataan dikatakan tidak valid. Selanjutnya nilai 𝑟𝑥𝑦 dibandingkan dengan nilai r tabel untuk α
= 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n-2 = 34-2 = 32) adalah 0,349. Berikut adalah hasil pernyataan
variabel (X) dan variabel (Y) dengan hasil sebagai berikut.
Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Item Variabel komunikasi (X)
Item
r hitung
1
0,418
2
0,362
3
0,360
4
0,471
5
0,572
6
0,473
7
0,513
8
0,472
9
0,566
10
0,748
11
0,579
12
0,535
13
0,571
14
0,539
15
0,607
16
0,514
17
0,565
18
0,377
19
0,379
20
0,490
21
0,449
Sumber: hasil olah data 2019

r tabel
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Dari hasil perhitungan r hitung diatas pada variabel komunikasi(X) terdapat nilai korelasi lebih
besar dari r tabel.Maka dapat disimpulkan bahwa semua item dari pernyataan variabel komunikasi(X)
di katakan valid.
Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Item Variabel kinerja (Y)
Item

r Hitung

r Tabel

Keterangan

1

0,444

0,349

Valid

2

0,524

0,349

Valid

3

0,579

0,349

Valid

4

0,540

0,349

Valid

5

0,574

0,349

Valid

6

0,449

0,349

Valid

7

0,575

0,349

Valid

8

0,496

0,349

Valid

9

0,351

0,349

Valid

10

0,472

0,349

Valid

11

0,442

0,349

Valid

12

0,678

0,349

Valid

13

0,568

0,349

Valid

14

0,594

0,349

Valid

15

0,673

0,349

Valid

16

0,486

0,349

Valid

17

0,530

0,349

Valid

18

0,418

0,349

Valid
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19

0,695

0,349

Valid

20

0,665

0,349

Valid

Sumber: hasil olah data 2019

Dari hasil perhitungan r hitung diatas pada variabel kinerja (Y) terdapat nilai korelasi lebih besar dari r
tabel.Maka dapat disimpulkan bahwa semua item dari pernyataan variabel kinerja (Y) di katakan valid.
4.4.2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya atau tetap
konsisten apabila diukur dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat
ukur yang sama. Hipotesis objektif (Ho) menyatakan item kuesioner tidak reliabilitas dan
hipotesis alternatif (Ha) menyatakan kuesioner reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan
program SPSS 24. Berikut hasil dari uji reliabilitas untuk variabel komunikasi yang diuji dengan
menggunakan program SPSS 24.
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang komunikasi terhadap
kinerja karyawan pada PT Sinotif Indonesia cabang Bekasi, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Berdasarkan nilai rata-rata jawaban dari responden pada variabel Komunikasi (X) di peroleh
skor sebesar 3,96 yang berada pada interval kelas III yaitu 3,95 – 4,02 yang berkategori cukup
baik. Dapat dikatakan bahwa komunikasi pada PT Sinotif Indonesia cabang bekasi dalam
kategori “CUKUP BAIK”.
2. Berdasarkan nilai rata-rata jawaban dari responden pada variabel Kinerja karyawan (Y) di
peroleh skor sebesar 3,90 yang berada pada interval kelas III yaitu 3,72 – 3,91 yang berkategori
cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan pada PT Sinotif Indonesia cabang Bekasi
dalam kategori “CUKUP BAIK”.
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3. Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada bab sebelumnya menunjukkan nilai a sebesar 24,242
dan b sebesar 0,648. Berdasarkan data statistik tersebut maka persamaan untuk pengaruh
komunikasi terhadap kinerja adalah Y = 24,242 + 0,648X. Artinya apabila setiap kenaikan 1%
dari nilai konstanta 24,242 maka terdapat peningkatan sebesar 0,648 pada variabel Y. Karena b
postitif (+) artinya semakin baik komunikasi yang ada di perusahaan semakin 87
baik pula kinerja
karyawan yang ada di perusahaan.
4. Dari hasil perhitungan analisis kolerasi yang didapat 𝑟𝑥𝑦 = 0,654, dengan demikian dapat
dikatakan bahwa adanya kolerasi yang kuat, artinya adanya hubungan yang kuat dan positif
antara komunikasi dengan kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik
komunikasi yang diterapkan di perusahaan akan berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan pada PT. Sinotif Indonesia cabang Bekasi.
5.

Dari hasil perhitungan koefisien determinasi, maka terdapat nilai r square 42,7% artinya
komunikasi (variabel X) memiliki kontribusi sebesar 42,7% terhadap kinerja karyawan
(variabel Y). Sedangkan sisanya 57,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh
peneliti, seperti faktor Promosi, faktor Pergantian guru.

6. Untuk kesalahan 5% uji dua pihak dan dk = n-2, 34-2 = 32, maka diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 4,884.
Hasil yang diperoleh adalah 𝑡ℎ𝑖𝑢𝑡𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (4,884 > 2,037). Berdasarkan perhitungan
tersebut, maka dinyatakan hipotesis nol (Ho) yang menyatakan tidak ada hubungan antara
komunikasi terhadap kinerja karyawan ditolak, dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Artinya
terdapat pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Sinotif Indonesia cabang
Bekasi.
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5.2. Saran
Dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan pada PT Sinotif Indonesia cabang Bekasi
88menyampaikan
sebagaimana yang telah di uraikan pada pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis
beberapa saran sebagai berikut:
1. Berdasarkan jawaban dari responden terhadap komunikasi (variable X) diketahui bahwa skor
terendah pada indikator “kejelasan” ada pada butir pernyataan no.10 yaitu “Atasan selalu
memberikan teguran dengan baik dan benar atas kesalahan pekerjaan untuk pekerjaan lebih
baik.” Penulis menyarankan agar saat atasan menyampaikan teguran / kritik dan saran atas
kesalahan karyawan dalam melakukan pekerjaan, sebaiknya bisa mencari waktu yang tepat
untuk menyampaikan teguran / kritik dan saran tersebut.
2. Berdasarkan jawaban dari responden terhadap kinerja karyawan (variable Y), dapat diketahui
dari skor terendah ada pada butir pernyataan no. 6 yaitu “saya memiliki kemampuan untuk ikut
serta dalam proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan manajemen.” Skor terendah ini
terdapat pada indikator “kemampuan dalam bekerja” artinya karyawan tidak memiliki
kemampuan dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan manajemen perusahaan, oleh
sebab itu penulis meyarankan perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada karyawannya
tentang pengambilan keputusan terhadap kebijakan manajemen perusahaan.
3. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi, terdapat nilai r square 42,7% artinya komunikasi
(variabel X) memiliki kontribusi sebesar 42,7% terhadap kinerja karyawan (variabel Y).
Sedangkan sisanya 57,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti, seperti
faktor Promosi, faktor Pergantian guru. Menurut pengamatan peneliti 57,3% dipengaruhi oleh,
faktor promosi dan faktor pergantian guru , untuk media promosi lebih di gencarkan di social
media , website Sinotif sendiri di perbarui supaya lebih menarik, apalagi Sinotif bergerak
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dibidang jasa yang berhubungan dengan anak-anak , dan sekarang ini anak-anak milenial lebih
banyak menghabiskan waktu bermain medsos (media social). Selanjutnya adalah anak-anak
sendiri dalam proses belajar tidak melulu tentang pelajaran saja, mereka memerlukan
kenyamanan dalam belajar dengan guru pengajar, pelayanan customer service nya yang baik
ramah dan seluruh karyawan yang ada di cabang tersebut, dengan ini peneliti menyarankan agar
perusahaan lebih memperhatikan untuk memberikan kenyaman bagi setiap karyawan dan
memberikan motivasi agar karyawan semangat dalam bekerja sehingga karyawan bisa loyal dan
melibatkan diri dalam mencapai tujuan perusahaan.
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Pengaruh Periklanan Dan Harga Jual Terhadap Penjualan Produk Air Minum
(Pada PT. Segara Bumi Persada)
Farih Ismawan
Universitas Mohammad Husni Thamrin

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Periklanan dan Harga Jual
berpengaruh terhadap Penjualan Produk. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah bahwa Periklanan dan Harga Jual berpengaruh signifikan terhadap Penjualan
Produk secara parsial maupun simultan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan kepustakaan dan
penelitian lapangan. Sedangkan model analisis yang digunakan adalah analisis regresi
berganda, analisis koefisien korelasi berganda, analisis koefisien determinasi berganda,
analisis statistik uji-t dan analisis uji hipotesis uji-f dan metodenya menggunakan bantuan
program SPSS-21.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaruh Periklanan dan Harga Jual
terhadap Penjualan Produk, baik secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh
positif dan signifikan.
Kata Kunci : Periklanan, Harga Jual, Penjualan Produk
Latar Belakang Penelitian
Setiap perusahaan yang didirikan berusaha agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
tercapai. Setiap perusahaan selalu menginginkan agar produk yang mereka hasilkan laku
terjual dan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Agar keuntungan yang
diperoleh dapat dipertahankan dalam jangka panjang maka usaha yang dijalankan
perusahaan harus stabil.
Untuk mencapai hal tersebut diatas biasanya perusahaan melakukan langkah-langkah atau
strategi dalam pemasaran yang bertujuan agar produk yang dihasilkan mampu diterima di
pasaran atau masyarakat luas sebagai konsumen atau pengguna produk tersebut.
Kegiatan konsumen dalam membeli produk sekarang sudah berubah. Kalau dulu mereka
hanya memikirkan bahwa produk yang dibelinya dapat memenuhi kebutuhannya. Namun
sekarang tidak lagi, konsumen sekarang lebih memilih, salah satunya dalam hal kualitas
produk yang dibelinya. Kualitas produk bukan dilihat dari sudut pandang perusahaan
sebagai produsen, tetapi dilihat dari sisi konsumen. Dapat dikatakan konsumen akan
membeli suatu produk yang dapat memenuhi kebutuhannya atau keinginannya. Keinginan
disini maksudnya adalah keinginan
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konsumen untuk mempunyai produk yang berkualitas baik. Jadi jika perusahaan dapat
menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan berkualitas baik, maka akan
dapat meningkatkan volume penjualannya.
Selama ini hampir semua perusahaan menjalankan semua hal diatas. Namun tidak semuanya
berhasil, karena masih ada perusahaan yang tingkat penjualannya belum maksimal atau naik
walaupun hal-hal diatas sudah dilaksanakan. Dan diantara semua faktor yang dapat dipengaruhi
tingkat penjualan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Periklanan, Harga Jual dan
pengaruhnya dengan Penjualan Produk.
Untuk itu penulis melakukan penelitian terhadap PT. Segara Bumi Persada, tetapi sebelumnya
penulis tampilkan hasil penjualan PT. Segara Bumi Persada pada tahun 1997 sampai dengan tahun
2001.
Pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 target pengeluarannya sebanyak 84.000. Pada tahun
1997 realisasinya 28.342, mengalami kenaikan sebesar 34%. Pada tahun 1998 realisasinya
26.150, mengalami penurunan sebesar 31%. Pada tahun 1999 realisasinya 29.782, mengalami
kenaikan sebesar 35%. Pada tahun 2000 realisasinya 31.691, mengalami kenaikan sebesar 38%.
Dan pada tahun 2001 realisasinya 33.648, mengalami penurunan sebesar 40%.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang, masalah penelitian ini dapat dirumuskan yaitu :
bagaimana pengaruh periklanan, harga jual terhadap penjualan produk baik secara parsial maupun
simultan.
Kajian Pustaka
Periklanan
Menurut M. Suyanto (2007: 143) mendefinisikan ”Periklanan adalah penggunaan media bauran
oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk, jasa atau pun
organisasi dan merupakan alat promosi yang kuat”.
Periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan perusahaan untuk
mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat. Periklanan pada
dasarnya adalah bagian dari kehidupan industri modern. Kehidupan dunia modern saat ini sangat
tergantung pada iklan.
Periklanan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang
keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan
rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran sseseorang untuk melakukan pembelian.
Tanpa iklan para produsen dan distributor tidak akan dapat menjual produknya, sedangkan disisi
lain para pembeli tidak akan memiliki informasi yang memadai mengenai produk barang dan jasa
yang tersedia di pasar. Apabila hal itu terjadi maka industri dan perekonomian modern pasti akan
lumpuh. Apabila sebuah perusahaan ingin mempertahankan tingkat keuntungannya, maka ia harus
melangsungkan kegiatan periklanan secara memadai dan terus-menerus.
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Harga Jual
Harga Jual adalah sejumlah kompensasi uang/barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan
sejumlah kombinasi barang/jasa.
Menurut Mulyadi (2001:79) “pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh
ditambah dengan laba yang wajar. Harga Jual sama dengan biaya produksi ditambah mark up”.
Dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
memproduksi suatu barang/jasa ditambah dengan prosentase laba yang diharapkan perusahaan,
untuk mencapai laba yang diinginkan perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah menarik
minat konsumen yaitu dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Harga
yang tepat yaitu harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu barang dan harga tersebut dapat
memberikan kepuasan kepada konsumen.
Perusahaan menetapkan harga produknya agar barang tersebut laku di pasaran dan dapat
menghasilkasn laba yang diharapkan.
Penjualan Produk
Penjualan adalah kegiatan yang terpadu untuk mengembangkan rencana strategis yang diarahkan
kepada usaha pemuasan kebutuhan serta keinginan konsumen, untuk mendapatkan penjualan yang
menghasilkan laba. Jadi penjualan adalah suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh 2 (dua)
belah pihak/lebih dengan menggunakan alat pembayaran yang sah.
Hubungan Antara Periklanan dengan Harga Jual
Keberhasilan suatu perusahaan atau instansi sangat ditentukan dari tingkat penjualan dalam
masa/periode tertentu. Peran periklanan dalam setiap usaha merupakan faktor penting. Oleh karena
itu, perusahaan atau instansi dapat memaksimalkan periklanan atau promosi yang dilakukannya.
Salah satu bentuk periklanan untuk dapat meningkat penjualan yaitu dapat mempengaruhi
opini/daya beli konsumen/masyarakat. Dengan begitu konsumen/masyarakat tertarik untuk
membeli produk yang dipasarkannya.
Hubungan Antara Harga Jual dengan Penjualan Produk
Bauran prmosi meliputi periklanan (advertising), penjualan pribadi (personal selling), promosi
penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat (public relation) dan pemasaran langsung
(direct marketing) sangat berperan penting untuk memasarkan/memperkenalkan suatu produk
kepada masyarakat, karena apabila suatu produk belum dikenal masyarakat maka tidak akan terjadi
penjualan pada produk itu. Salah satu bauran promosi promosi adalah promosi penjualan. Alat
promosi penjualan adalah pemberian sample, kupon, premi, hadiah dan lain sebagainya. Hal
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tersebut dapat mengenalkan produk kepada masyarakat yang pada akhirnya akan membuat tertarik
untuk membelinya.
Banyak konsumen yang tertarik untuk membelinya dan menggunakan produk yang dihasilkan
perusahaan dan nantinya akan menimbulkan penjualan atas produk itu, sehingga kegiatan promosi
yang dijalankan mempunyai dampak secara langsung pada tingkat penjualan.
Bahwa promosi penjualan dapat mendorong terjadinya penjualan dari produk yang ditawarkan,
dapat membuktikan bahwa ada hubungan antara promosi penjualan dengan tingkat penjualan.
Fungsi dan Tujuan Promosi
Ada 3 fungsi utama promosi yang dicapai dalam kegiatan promosi yaitu:
1. Mencari dan mendapatkan perhatian (attention) dari calon pembeli. Perhatian calon pembeli
harus diperoleh karena ini merupakan titik awal proses pengambilan keputusan pembeli pada
suatu jenis perumahan ataupun jasa dipastikan tidak akan membelinya.
2. Menumbuhkan ketertarikan atas barang dan jasa pada calon pembeli.
Perhatian yang sudah diberikan pada seseorang mungkin akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya
pada seseorang mungkin akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya atau mungkin berhenti tahap
selanjutnya adalah timbulnya akan membelinya.
3. Mengembangkan keinginan (desire) pembeli untuk memilih jasa ditawarkan. Hal ini
merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah seseorang tertarik pada sesuatu maka
timbul rasa ingin memilikinya, dan bila merasa maka rasa ingin semakin besar dan akan diikuti
suatu keputusan yang positif.
Tujuan Promosi
1. Memberitahu
Tujuan ini bersifat informasi di mana produsen menggunakan promosi untuk memberitahukan
pasar, apa yang ditawarkan olehnya. Promosi ini sering digunakan pada tahap-tahap awal siklus
kehidupan produk. Informasi ini juga membantu konsumen dalam menentukan jenis perumahan
yang akan dibelinya.
2. Membujuk
Tujuan ini bersifat persuasif di mana perusahaan berusaha memberikan kesan positif terhadap
pembeli. Maksudnya agar dapat memberi pengaruh dalam waktu yang lama terhadap perilaku
pembeli. Promosi yang bersifat persuasif ini digunakan memasuki tahap pertumbuhan dalam siklus
kehidupannya.
3. Mengingatkan
Tujuannya untuk mempertahankan pembeli dengan terus mengingatkan adanya jenis perumahan
tersebut. Promosi yang bersifat mengingatkan ini terutama diperlukan untuk jenis perumahan yang
telah memasuki tahap kedewasaan dalam siklus kehidupan.
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Kerangka Konseptual dan Hipotesis
Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

X₁
Periklanan

Penjualan

X2
Harga Jual
Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan perumusan masalah maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:
1. Ada pengaruh periklanan terhadap penjualan pada PT. Segara Bumi Persada.
2. Ada pengaruh harga jual terhadap penjualan pada PT. Segara Bumi Persada.
3. Ada pengaruh periklanan dan harga jual terhadap penjualan pada PT. Segara Bumi Persada.

Metode Penelitian
Definisi Operasional
Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang dimaksud adalah:
1. Periklanan, adalah satu dari empat barang penting yang digunakan oleh perusahaan untuk
melancarkan komunikasi persuasif terhadap pembeli dan masyarakat yang ditargetkan. Pada
dasarnya periklanan merupakan salah satubentuk komunikasi untuk memenuhi fungsi
pemasaran. Periklanan harus mampu membujuk konsumen supaya berperilaku sedemikian rupa
sesuai dengan strategi pemasaran pada perusahaan untuk mendapatkan penjualan dan
2. Harga Jual adalah sejumlah kompensasi uang/barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan
sejumlah kombinasi barang/jasa.
3. Tingkat Penjualan, menurut Basu Swastha dan Irawan (1999:241) mengatakan bahwa tingkat
penjualan adalah jumlah yang ditawarkan dari sebuah perusahaan oleh pemakai industri dengan
menggunakan distributor. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tingkat penjualan bersih perusahaan
yang diperoleh dad hasil penjualan seluruh produk selama jangka waktu tertentu dan hasil penjualan yang dicapai dari market share yang merupakan penjualan potensial yang dapat terdiri
dari kelompok teritorial dan kelompok pembeli lainnya selama jangka waktu tertentu.
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Hasil Penelitian dan Pembahasan
Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara simultan. Hasil uji F dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 1.
ANOVAa

Model
Regression
Residual
Total

Sum of Square
49.346
67.417
116.763

Df
2
35
37

Mean Square
24.673
1.926

F
12.809

Sig.
.000ª

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai Fhitung = 12.809 dengan tingkat signifikan
0,000. Disebabkan probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha
diterima. Menunjukkan bahwa secara simultan H3 yang menyatakan bahwa Periklanan (X1) dan
Harga Jual (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penjualan (Y) karena nilai Fhitung
sebesar 12.809 > nilai F table sebesar 3,24
Uji t dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak dalam hubungan
antara X1 dan X2 terhadap Y (parsial). Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
Coefficientsa

Model
(Constant)
Periklanan
Harga Jual

Unstandardized
B
-20.209
.465
.465

Coefficients
Std. Error
7.507
.145
.211

Standardized
Coefficients
Beta
.424
.404

T
-2.692
3.208
3.055

Sig.
.011
.003
.004

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai thitung sebesar 3,208 > ttabel 1,68595, dan nilai
signifikan 0,003 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti
Periklanan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Penjualan (Y).
Hasil uji t tersebut diatas, diperoleh nilai t hitung sebesar 3,055 > ttabel 1,68595, nilai signifikan
0,004 < 0,005 dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti Harga Jual (X2)
berpengaruh signifikan terhadap Penjual.
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