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Paper type: Research Paper 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja usaha 

melalui pendekatan SiFATI, yaitu: (1) Pengaruh akhlak bisnis 

terhadap kinerja usaha industri pangan (2) Implikasi kinerja usaha 

terhadap kelangsungan usaha. (3) Efek moderasi kebijakan 

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat 

pengaruh akhlak bisnis terhadap kinerja usaha. Metode yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu melakukan survei 

lapangan kepada industri pangan yang dijadikan responden penelitian 

di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan sampel sebanyak 150 

pelaku usaha yang terdistribusi di Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. 
Teknik analisis data menggunakan (1) deskriptif kualitati, (2) analisis 

kuantitatif dengan alat bantu program PLS Smart versi 3.2.6.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja usaha dapat 

dioptimalkan atau ditingkatkan melalui pendekatan SiFATI. Dalam ha 

ini: (1) Akhlak bisnis berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

usaha industri pangan. (2) Kinerja usaha memiliki implikasi positif 

signifikan terhadap kelangsungan usaha.. (3) Kebijakan Pemda Sultra 

dapat memoderasi pengaruh akhlak bisnis terhadap kinerja usaha 

(pure moderation). Dengan demikiam maka faktor penyebab 

ketidakmampuan menjaga kelangsungan usaha adalah kinerja usaha, 

kebijakan pemerintah dan akhlak bisnis. Oleh karena itu model 
pendekatan yang tepat adalah model SiFATI (Sidig, Fatanah,  

Amanah, Tabliq Istiqamah). 
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PENDAHULUAN 

Setiap industri pangan harus mampu 

menjaga dan meningkatkan kelangsungan 

usahanya. Kelangsungan usaha adalah 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang baik 

dari aspek ekonomi, sosial dan aspek lingkungan. 

Aspek ekonomi berkaitan dengan keterjaminan 

kelangsungan kondisi keuangan usaha yang 

meliputi kelangsungan modal sendiri, pinjaman, 

kemampuan mengembalikan pinjaman, membayar 

upah karyawan serta membayar pajak. Aspek 

sosial adalah keterjaminan kelangsungan usaha 
yang berkaitan dengan tenaga kerja dan konsumen 

yang meliputi jaminan keselamatan kerja 

karyawan, kesempatan pelatihan serta keselamatan 

dan kesehatan konsumen atas konsumsi produk 

yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Sedangkan 

aspek lingkungan adalah keterjaminan yang 

berkaitan dengan adaptasi usaha terhadap 

lingkungan usaha yang dinamis meliputi 

pemanfaatan bahan baku, pemanfaatan listrik, air, 

telepon serta tanggungjawab sosial kepada 

masyarakat di lingkungan sekitar (Burton, 2008)  

Fakta empirik membuktikan banyak industri 

pangan yang tidak dapat menjaga kelangsungan 

usahanya (insustainable), termasuk industri pangan 

di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data 

Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tenggara, pada 

tahun 2012 jumlah industri pangan tercatat 

sebanyak 463  unit usaha. Jumlah ini menjadi 452 

unit usaha atau turun 2,38 persen pada tahun 2013. 
Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah industri 

pangan tercatat sebanyak 465 unit usaha atau 

meningkat 2,88 persen. Kemudian pada tahun 

2015 menjadi 417 unit usaha atau turun 10,32 

persen dan pada tahun 2016 menjadi 339 unit 

usaha atau turun 18,71 persen. Artinya terdapat 

124 industri pangan tidak mampu menjaga 

kelangsungan usahanya. 

Kelangsungan usaha industri pangan sangat 

ditentukan oleh kinerja usaha. Hal ini didasarkan 

pada hasil penelitian Munstermann (2010), Urban 

and Reggie (2012), Aggarwal (2013), Utami and 
Agustinus (2013) serta Mishra and Randy (2015). 

Namun Kinerja usaha industri pangan di Provinsi 

Sulawesi Tenggara juga menurun yang  ditandai 

dengan menurunnya nilai produksi. Dimana pada 

tahun 2012 nilai produksi sebesar Rp 

8.334.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2016 

menjadi Rp 6.102.000.000,- (turun 26,78 persen). 

Demikian pula dengan serapan tenaga kerja pada 

tahun 2012 sebanyak 2.315 orang sedangkan pada 

tahun 2016 menjadi 1.893 orang atau turun 18,23 

persen (Dinas Perindag Provinsi Sulawesi 
Tenggara, 2017).  

Kinerja usaha itu sendiri sangat dipengaruhi 

akhlak bisnis, sebagaimana hasil penelitian 

Saifullah (2011), Imam, et al. (2013), Santosuosso 

(2014), Abdi (2014), Phatshwane, et al. (2014), 

Peters (2014), Ebitu, et al.(2015). Ahlak bisnis 

adalah seperangkat prinsip moral yang 

membedakan apa yang benar dari apa yang salah, 

maka akhlak sangat diperlukan dalam bisnis 

terutama pada usaha industri pangan. Setiap pelaku 

bisnis memiliki kecenderungan untuk melakukan 

tabrakan kepentingan (conflict of interest), saling 

menghalalkan cara dalam rangka memperoleh 
keuntungan sebanyak mungkin, bahkan saling 

membunuh, sehingga pelaku bisnis yang kuat kian 

mendominasi, sementara yang lemah terperosok di 

sudut-sudut ruang bisnis. Oleh karena itu Islam 

sebagai agama yang sempurna memberikan 

rambu-rambu dalam melakukan transaksi yang 

disebutkan dalam Al-Qur’an. Rambu-rambu itu 

ada kaitannya dengan program pemerintah yaitu 

reformasi mental. Namun dalam penelitian ini 

dinamakan reformasi perilaku dengan mencontoh 

akhlak nabi yang disingkat dengan istilah SiFATI 
(Siddiq, Fathanah, Amanah Tablig dan Istiqamah). 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

diketahui bahwa (1) Terdapat industri pangan yang 

tidak mampu menjaga kelangsungan hidup 

usahanya. (2) Belum adanya model penerapan 

yang berkaitan dengan reformasi prilaku dari 

pelaku usaha industri pangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan  menganalisis: (1) faktor penyebab 

ketidakmampuan industri pangan menjaga 

kelangsungan usahanya. (2) Menghasilkan model 
yang tepat untuk meningkatkan kelangsungan 

usaha dimasa yang akan datang.  

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah adalah 

survey, yaitu melakukan kunjungan secara 

langsung di lapangan untuk menggali informasi 

secara mendalam tentang kelangsungan usaha 

industri pangan, faktor-faktor penyebab 

ketidakmampuan menjaga kelangsungan usaha, 

wujud dukungan pemerintah daerah serta 

informasi tentang penerapan model perilaku 

SIFATI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1. Rancangan penelitian
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah 

Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di Kota Kendari 
dan Kota Bau-Bau dengan obyek kelangsungan 

usaha industri pangan. Industri pangan dalam hal 

ini adalah industri makanan dan minuman dalam 

skala mikro kecil yang tumbuh secara alamiah, 

kemudian Dinas Peridustrian dan Perdagangan 

disetiap Kota dan Kabupaten menetapkan sebagai 

obyek pembinaan dan fasilitasi dalam akses 

permodalan ke lembaga keuangan bank, termasuk 

melakukan pembinaan manajemen usaha dan 

memberikan  pelatihan teknis produksi. 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh 

industri pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara 

yang tercatat pada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah pemilik usaha 

yang dianggap mempunyai peranan langsung dan 

bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. 

Alasan dipilihnya industri pangan adalah karena 
usaha ini tidak banyak membutuhkan investasi dan 

modal kerja, menyerap tenaga kerja dan potensi 

pasarnya cukup prospektif. Jumlah industri pangan 

tercatat sebanyak 399 unit usaha (Disperindag 
Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017). 

2. Teknik Penentuan Lokasi Sampel  

 Penentuan lokasi sampel dalam penelitian 

ini menggunakan teknik area sampling. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sugiono (2008: 119-120) 
bahwa teknik area sampling digunakan untuk 

menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti  

atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk 

dari suatu provinsi. Dengan demikian maka 

penelitian ini menentukan lokasi sampel di Kota 

Kendari dan Kota Bau-Bau dengan pertimbangan 

memiliki industri pangan dengan jenis dan jumlah 

yang relatif banyak serta dianggap representatif. 

3. Teknik Penarikan  Sampel  

 Berdasarkan lokasi sampel yang telah 

ditetapkan, maka sampel ditentukan secara 

sensus/total sampling yaitu mengambil seluruh 

industri pangan yang ada di Kota Kendari, Kota 

Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka yang tercatat di 

Disperindag untuk menjadi sampel. Dengan 

demikian maka responden penelitian ini sebanyak 

150 pelaku usaha yang terdistribusi di Kota 

Kendari sebanyak 86 unit usaha dan Kota Bau-Bau 

sebanyak 64 unit usaha. 

D. Variabel yang diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Kelangsungan usaha industri pangan, yaitu 

terjaminnya kesinambungan usaha yang 

meliputi: 1) kelangsungan ekonomi, 2) 

kelangsungan sosial, 3) kelangsungan 

lingkungan. 

2. Kinerja usaha adalah hasil kerja atau 

kemampuan kerja dari usaha yang dijalankan 

oleh industri makanan dan minuman di 

Provinsi Sulawesi Tenggara yang diamati 

melalui aspek keuangan dan non keuangan. 

3.  Model perilaku SiFATI adalah model 

penerapan yang berkaitan dengan 

pembentukan sikap, karakter atau mental 

pelaku usaha industri pangan dapat 

menghasilkan kinerja yang maksimal dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan kelangsungan 

usaha yang diamati dari perilaku: 1) Siddiq, 2) 

Fathanah, 3) Amanah, 4) Tablig,    4) 

Istiqamah. 

E. Teknik Pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut :  

1. Angket, yaitu pengumpulan data dengan cara 

mengedarkan daftar pernyataan tertutup dan 

terstruktur kepada responden untuk 

mendapatkan data karakteristik pelaku industri 

pangan, juga data persepsi tentang penerapan 

model perilaku SiFATI dan kelangsungan 

usaha. 

2. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan 
cara mengcopy laporan hasil publikasi instansi 

terkait (Disperindag Provinsi Sulawesi 

Tenggara) tentang keberadaan industri pangan. 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan 

kondisi variabel yang diteliti berdasarkan 

persepsi pelaku usaha. 

2. Analisis kuantitatif dengan alat bantu program 

PLS Smart Professional, versi 3.2.6  kemudian 

elaborasi secara dalam hasilnya untuk 

menghasilkan model perilaku SiFATI yang 

dapat di implementasikan guna menjamin 

kelangsugan usaha industri pangan 

HASIL PENELITIAN  

A. Karakteristik Pelaku Industri Pangan 

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik 

pelaku industri pangan ditampilkan melalui Tabel 

berikut: 
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Tabel. 1. Karakteristik Pelaku Industri Pangan 

 
Sumber : Data primer, Tahun 2017. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari sisi umur 

sebagian besar responden (96,33 persen) 

produktif.Berdasarkan jenis kelamin, memberikan 

indikasi bahwa pelaku usaha industi pangan adalah 

perempuan. Hal ini disebabkan karena industri 

pangan terkait dengan produksi dan pemasaran 

bahan makanan dan minuman. Selanjutnya dari 

sisi tingkat pendidikan formal, memberikan 

indikasi bahwa pendidikan pelaku usaha industri 

pangan tergolong menengah.  Dari  sisi anggota 

keluarga memberikan indikasi bahwa pelaku usaha 

industri pangan memiliki beban tanggungan kecil 

dan diharapkan kesejahteraannya membaik serta 

diharapkan dapat memperbaiki kinerja usahanya 

guna menjamin kelangsungan usaha melalui 

pengamalan nilai-nilai Islam khususnya akhlak 

bisnis. 

 

B. Karakteristik Usaha Industri Pangan 

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik 

pelaku industri pangan berdasarkan karakteristik 

usaha ditampilkan melalui Tabel berikut : 

 

Tabel.2. Pelaku Industri Pangan Berdasarkan  

Karakteristik Usaha 

Lama Merintis Usaha 

(Tahun) 

Jumlah 

Responden 

(Orang) 

Persenta

se 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  1  s/d   4 

  5  s/d   8 

  9  s/d 12 

13  s/d 16 

17  s/d 20 

21  s/d 24 

39 

77 

24 

5 

4 

1 

26,00 

51,33 

16,00 

3,33 

2,67 

0,67 

Tenaga Kerja (Orang) 

1 

2 

1 s/d  4 

5 s/d  19 

110 

40 

73,33 

26,67 

Sumber Tenaga Kerja 

1 

 

2 

 

3 

Keluarga 

(suami/istri/anak) 

Kerabat 

Bukan 

Keluarga/Kerabat 

24 

 

36 

 

90 

16,00 

 

24,00 

 

60,00 

Asal Mula Usaha 

1 

 

2 

 

3 

Dibangun sendiri 

 

Warisan orang tua 

 

Lainnya (kerjasama) 

149 

 

0 

 

1 

99,33 

 

0,00 

 

0,67 

Sumber Modal 

1 

2 

 

3 

 

4 

Tabungan Pribadi 

Tabungan + Bank 

Syariah 

Tabungan +Bank 

Konvensional 

Tabungan +  Hutang  

non bank 

114 

12 

 

18 

 

6 

76,00 

8,00 

 

12,00 

 

4,00 

Jenis Usaha 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Usaha roti  

Usaha abon  

Usaha kripik 

Usaha aneka kue 

Usaha olahan hasil laut 

/pertanian 

Usaha tahu tempe 

Usaha coklat  

Usaha  gula kelapa dan 

gula merah 

Usaha jipang 

Usaha aneka kacang  

Usaha Stik  

Usaha Snack  

Usaha mie basah 

Usaha kasoami 

Usaha aneka es 

Usaha air minum isi 

ulang  

12 

8 

22 

32 

8 

 

3 

6 

2 

 

2 

12 

2 

4 

1 

1 

10 

25 

8,00 

5,33 

14,67 

21,3 

3 

 

5,33 

2,00 

4,00 

 

1,33 

8,00 

1,33 

2,67 

0,67 

0,67 

6,67 

16,67 

Jumlah 150 100,00 

Sumber : Data primer, Tahun 2017. 

Tabel 2  menunjukkan bahwa pelaku 

industri pangan telah memiliki pengalaman usaha 

yang cukup. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, 

umumnya adalah usaha mikro. Selanjutnya 

berdasarkan sumber tenaga kerja kebanyakan 

menggunakan tenaga kerja bukan 

keluarga/kerabat.  Berdasarkan asal mula usaha, 

hasil penelitian menunjukkan 99,33 persen 

dibangun sendiri.  Kemudian, berdasarkan sumber 

modal, 76,00 persen menggunakan tabungan 

pribadi. Berdasarkan jenis usaha, sangat variatif 

namun yang terbanyak adalah aneka kue-kue yaitu 
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21,33 persen.  Usaha lainnya adalah aneka kacang 

terdapat 8,00 persen. Usaha abon ditemukan 5,33 

persen. Usaha aneka coklat ditemukan 4,00 persen. 

Usaha tahu tempe sebanyak 2,00 persen. Usaha 

pemasaran gula kelapa dan gula merah, Industri ini 

menggunakan bahan baku dari kelapa, beras ketan 

dan gula merah. Usaha air minum isi ulang 

sebanyak 16,67 persen. Bervariasinya jenis usaha 

disebabkan karena untuk menghindari persaingan 

yang ketat diantara usaha sejenis, memberikam 
banyak alternatif pilihan kepada konsumen dan 

memudahkan pembinaan usaha oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. Disamping itu 

karena semakin meningkatnya kreativitas dan 

inovasi dalam usaha. 

C. Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, secara deskriptif 

persepsi responden terhadap variabel yang diteliti 

ditampilkan melalui Tabel berikut : 

 

Tabel 3. Deskriptif Variabel Penelitian 

 
Sumber : Data primer, Tahun 2017. 

Berdasarkan Tabel 3 persepsi pelaksanaan 

atau pengamalan ahlak bisnis, kebijakan 

pemerintah daerah, kinerja usaha  dan 

kelangsungan usaha dijelaskan sebagai berikut: 

1. Akhlak bisnis 
Akhlak bisnis dipersepsi baik dalam 

pelaksanaannya dengan nilai rata-rata sebesar 5,46 

bila diamati dari indikator kejujuran, pemahaman, 

tanggung jawab, keteladanan dan konsistensi. 

Meskipun demikian, secara terpisah pelaksanaan 

akhlak bisnis di persepsi berbeda. Dimana 

kejujuran merupakan hal yang paling utama 

diperhatikan dan dilaksanakan dalam menjalankan 

usaha. Artinya pelaku usaha selalu berniat jujur 

dalam usaha, memahami kejujuran adalah akhlak 

yang baik dalam berbisnis, mengucapkan yang 

jujur ketika menjual makanan/minuman kepada 

pembeli, selalu mengkaji tentang manfaat 

kejujuran melalui bahan bacaan, melakukan 

evaluasi, ternyata kejujuran menjadikan usaha 

maju serta menciptakan semboyan dalam usaha 

untuk memuliakan diri dengan kejujuran. 

2. Kebijakan Pemerintah Daerah. 
Kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara  dipersepsi baik dalam pelaksanaannya 

dengan nilai rerata sebesar 4,50 bila diamati dari 

indikator penguatan kelembagaan usaha, perluasan 

basis usaha, pelatihan teknis produksi dan harapan 

pembinaan shalat berjamaah. Meskipun demikian, 

secara terpisah pelaksanaan kebijakan pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tenggara di persepsi berbeda 

yang mana harapan pembinaan shalat berjamaah 
dimesjid dipersepsi paling baik jika ada kebijakan 

Pemda Sultra tentang hal tersebut. Meskipun 

demikian, perluasan basis usaha dipersepsi belum 

optimal dalam pelaksanaannya. 

3. Kinerja Usaha 
 Kinerja usaha pelaku industri pangan 

secara umum baik yang ditandai dengan nilai 

rerata 4,40. Pertumbuhan konsumen dipersepsi 

paling baik dalam pelaksanaannya. Namun 
demikian pertumbuhan laba belum optimal. 

4. Kelangsungan Usaha 
 Kelangsungan usaha termasuk dalam 

kategori baik dengan nilai rerata 4,46. 

Kelangsungan sosial dianggap paling baik dalam 

pelaksanaannya, meskipun demikian falah 

dianggap belum optimal. 

D. Pengujian Model  
Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4. Path Coefficients. 

 
Sumber: Data primer di olah, 2017 
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Gambar 2. Full model peningkatan kinerja usaha melalui 

pendekatan SiFATI serta implikasinya pada 

kelangsungan usaha. 

 

PEMBAHASAN  

1. Pengaruh Ahlak Bisnis Terhadap 

Kinerja Usaha.  
Berdasarkan hasil penelitian, akhlak bisnis 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

usaha industri pangan. Artinya, semakin baik 
akhlak bisnis yang tercermin dari kejujuran, 

pemahaman, tanggung jawab, keteladanan dan 

konsistensi, semakin baik pula kinerja usaha yang 

terimplementasi pada perbaikan pertumbuhan 

pendapatan, modal, laba, tenaga kerja, konsumen, 

ketenangan usaha dan maslahah. Hal ini 

disebabakan karena kejujuran merupakan hal yang 

paling utama diperhatikan dan dilaksanakan pelaku 

usaha dalam menjalankan usahanya. Artinya 

pelaku usaha selalu berniat jujur, memahami 

kejujuran adalah akhlak yang baik dalam berbisnis, 

mengucapkan yang jujur ketika menjual produk 
kepada pembeli, selalu mengkaji tentang manfaat 

kejujuran melalui bahan bacaan, melakukan 

evaluasi, ternyata kejujuran menjadikan usaha 

maju serta menciptakan semboyan dalam usaha 

untuk memuliakan diri dengan kejujuran. 

Disamping itu pelaku usaha berniat untuk 

selalu melaksanakan tanggungjawab dengan baik, 

bersikap terbuka karena memahami keterbukaan 

dalam berusaha memperbaiki kondisi usaha,  

melakukan evaluasi terhadap setiap kekurangan 

dalam memberikan  pelayanan kepada pelanggan 
serta menciptakan perbaikan atas kelemahan yang 

timbul dalam menjalankan usaha. Alasan lainnya 

adalah pelaku usaha  memiliki niat yang kuat 

untuk lebih memahami aktivitas usaha, 

mengetahui bahwa kreativitas memajukan usaha, 

bertindak kreatif, selalu menganalisa ternyata 

inovasi penting untuk kemajuan usaha, selalu 

melakukan evaluasi terhadap kelemahan yang 

timbul dalam usaha serta bertindak kreatif dan 

inovatif dalam mengatasi kelemahan.  

Pelaku usaha juga mengamalkan 

keteladanan untuk selalu berniat menjadi contoh 

yang baik dalam usaha, mengetahui bahwa 

keteladanan dalam berbisnis merupakan ahlak 

yang baik dalam bisnis serta  menjadi contoh yang 

baik bagi karyawan dan  selalu menganalisis 

ternyata menyampaikan perintah yang jelas 
dikerjakan dengan baik serta  melakukan evaluasi 

ternyata mengajak karyawan dengan kesopanan 

dapat mendorong perbaikan usaha,  menciptakan 

usaha yang dapat dicontohi orang lain. Namun 

demikian konsistensi belum optimal dalam 

pengamalannya, yaitu pelaku usaha belum 

sepenuhnya  berniat untuk konsisiten, belum 

sepenuhnya teguh dalam berbisnis, belum 

maksimal kesabarannya, keuletannya, serta belum 

maksimal bertindak konsisten dalam menjalankan 

usaha. Oleh karena itu konsisitensi masih perlu 
dimaksimalkan pelaku usaha  

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Berrone, et al. 

(2005) menyimpulkan bahwa etika kerja Islam 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

stakeholder sehingga dapat memperbaiki kinerja 

usaha. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, 

Imam, et al. (2013) telah meneliti dan 

menyimpulkan bahwa etika kerja Islam 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Juga hasil penelitian Abdi 
(2014) menyimpulkan bahwa kinerja mempunyai 

hubungan dengan etika kerja Islam. Peneliti 

lainnya yaitu  Hoq, et al. (2010) menemukan 

bahwa etika merek dapat mempengaruhi reputasi 

perusahaan. Demikian pula hasil penelitian Ebitu, 

et al. (2015) menyimpulkan bahwa etika sangat 

penting bagi organisasi untuk meningkatkan kode 

etiknya. Juga hasil  penelitian Phatshwane, et al. 

(2014) menyimpulkan bahwa etika bisnis dapat 

memperluas usaha. Selanjutnya penelitian 

Santosuosso (2014) menemukan bahwa etika 

bisnis dapat menjadi salah satu dimensi dalam 
sistem anggaran yang pada akhirnya bisa 

memperbaiki kinerja usaha. Selanjutnya, hasil 

penelitian Agbim (2013) dan Peters (2014) 

menyimpulkan bahwa etika bisnis berpengaruh 

terhadap kinerja usaha. 

 

2. Pengaruh Kinerja Usaha Terhadap  

Kelangsungan Usaha. 
 

Kinerja usaha berpengaruh positif signifikan 

terhadap kelangsungan usaha industri pangan di 

Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya peningkatan 

pendapatan, modal, laba, tenaga kerja, konsumen, 

ketenangan usaha dan maslahah dapat menjamin 

kelangsungan ekonomi,  sosial lingkungan serta 
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adanya falah.  Hal tersebut disebabkan karena  

pertumbuhan konsumen dari pelaku usaha 

meningkat dari tahun ke tahun dan ada ketenangan 

usaha.  Fakta empiris menunjukkan pula bahwa 

masalah bagi pelaku usaha industri pangan  

dipersepsi baik dalam pelaksanaannya Artinya, 

pelaku usaha percaya akan memperoleh 

keuntungan diakhirat karena menjalankan usaha 

dengan akhlak yang jujur. Kemudian pertumbuhan 

pendapatan pelaku usaha industri pangan 
meningkat dari tahun ke tahun. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

modal pelaku usaha industri pangan dipersepsi 

kurang baik dalam pelaksanaannya. Artinya, 

pertumbuhan modal pelaku usaha industri pangan 

rendah dari tahun ke tahun. Disamping itu, laba 

pelaku usaha industri pangan juga dipersepsi 

kurang baik dalam pelaksanaannya dan dipandang 

lemah dalam merefleksikan variabel kinerja usaha. 

Artinya, pertumbuhan laba bersih yang diperoleh 

pelaku usaha industri pangan juga rendah dari 
tahun ke tahun. Sedangkan pertambahan tenaga 

kerja juga dipersepsi kurang baik dalam 

pelaksanaannya. Artinya, pertumbuhan tenaga 

kerja yang dapat dipekerjakan oleh pelaku usaha 

industri pangan rendah dari tahun ke tahun. 

Sehubungan dengan persepsi pelaksanaan modal, 

laba dan tenaga kerja yang kurang baik, maka 

diperlukan strategi untuk memperbaikinya. 

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan modal adalah meminjam ke bank 

syariah. Kemudian strategi untuk meningkatkan 
laba adalah mengefisienkan biaya. Sedangkan 

strategi untuk meningkatkan tenaga kerja adalah 

memperbesar volume kegiatan usaha.  

 Implikasi dari kondisi kinerja usaha 

tersebut dapat menjamin kelangsungan usaha yang 

terimplementasi pada kelangsungan ekonomi 

industri pangan, kelangsungan sosial industri 

pangan, kelangsungan lingkungan industri pangan 

dan falah. Hal ini dapat dilihat pada deskripsi data 

yang menunjukkan bahwa kelangsungan ekonomi 

industri pangan dipersepsi baik dalam 

pelaksanaannya,. Artinya, kelangsungan modal 
sendiri pelaku usaha industri pangan terjamin dan 

meningkat dari tahun ke tahun serta memperoleh 

pinjaman bank dalam jumlah yang lebih besar dari 

waktu ke waktu. Disamping itu, pelaku usaha 

industri pangan  mampu mengembalikan pinjaman 

tepat waktu, mampu menaikkan upah karyawan 

setiap tahun dan pajak usaha mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun.  

Fakta empiris menunjukkan bahwa 

kelangsungan sosial industri pangan juga 

dipersepsi baik dalam pelaksanaannya. Artinya, 
pelaku usaha industri pangan mampu 

meningkatkan tunjangan jaminan keselamatan 

kerja karyawan dari waktu ke waktu,  selalu 

memberikan kesempatan pelatihan kepada 

karyawan serta tidak mendapatkan klaim dari 

konsumen terkait dengan keselamatan dan 

kesehatannya mengkonsumsi produk.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kelangsungan lingkungan industri pangan juga 

diperspsi baik dalam pelaksanaannya,. Artinya, 

kontinuitas pemakaian bahan, listrik, telepon dan 

air pelaku usaha industri pangan meningkat dari 

waktu ke waktu. Disamping itu, pelaku usaha 

industri pangan memberikan bantuan sosial kepada 
panti asuhan dan fakir miskin setiap tahun serta 

memberikan bantuan sosial untuk pembangunan 

rumah ibadah setiap tahun.  

Falah dipersepsi kurang baik dalam 

pelaksanaannya, Artinya, pelaku usaha industri 

pangan belum sepenuhnya memperoleh 

keberuntungan terus menerus dalam jangka 

panjang di dunia ini, belum sepenuhnya 

mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak 

serta belum sepenuhnya yakin dalam berusaha. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang dapat 
dilakukan untuk mengoptimalkan falah adalah 

pelaku usaha industri pangan sebaiknya berusaha 

mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak 

dan yakin dalam berusaha bahwa kelak akan 

memperoleh keberuntungan di akhirat. 

Hasil penelitian ini memperkuat pendapat 

yang dikemukakan oleh Warhurst (2002) dan 

Burton (2008) bahwa kinerja usaha memiliki 

keterkaitan dengan kelangsungan usaha. 

Kelangsungan hidup usaha dapat terus 

dipertahankan apabila perusahaan mampu 
mengelola berbagai aktivitas yang mengarah 

kepada sumberdaya yang memfokuskan pada 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 

sumberdaya penting dalam lingkungan sebagai 

penentu dalam kelangsungan hidup usahanya. 

Tumbuh bertahan hidup menjadi mudah ketika 

lingkungan kaya akan sumberdaya (seluruh 

sumberdaya yang dibutuhkan perusahaan tersedia 

sepenuhnya). Dengan demikian perusahaan harus 

menunjuk orang yang mampu bertanggung jawab 

untuk menjamin sumberdaya penting yang harus 

selalu berinteraksi dengan kelompok penyedia 
melalui kerjasama. Hanya perusahaan yang dapat 

menjaga kesinambungan akses terhadap 

sumberdaya yang mampu mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dapat diketahui bahwa kinerja usaha 

menjadi determinan penting bagi kelangsungan 

usaha. Disamping itu, mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Munstermann et al. (2010), 

Urban and Reggie (2012), Aggarwal (2013), Utami 

dan Agustinus (2013) serta Mishra and Randy 

(2015) bahwa kinerja usaha berpengaruh terhadap 
kelangsungan usaha. 
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3. Efek moderasi Kebijakan Pemda Sultra 

dalam memperkuat Pengaruh Ahlak Bisnis 

Terhadap Kinerja Usaha. 
Berdasarkan hasil penelitian kebijakan 

Pemda Sultra memperkuat pengaruh akhlak bisnis 

terhadap kinerja usaha (pure moderation) yang 

ditandai dengan nilai koefisien moderasi non 

signifikan yaitu sebesar 0,102>0,05. Sedangkan 

koefisien interaksi signifikan yaitu sebesar 

0,000<0,05. Artinya kebijakan Pemerintah Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memperkuat 

atau memperlemah pengaruh akhlak bisnis 

terhadap kinerja usaha.  Artinya, semakin baik 

kebijakan pemerintah yang diamati dari penguatan 
kelembagaan usaha, perluasan basis usaha, 

pelatihan teknis produksi dan harapan pembinaan 

shalat berjamaah diikuti dengan perbaikan kinerja 

usaha secara signifikan yang terimplementasi pada 

pendapatan, modal, laba, tenaga kerja, konsumen, 

ketenangan usaha dan maslahah. 

 

KESIMPULAN 

1. Kinerja usaha dapat dioptimalkan atau 
ditingkatkan melalui pendekatan akhlak bisnis 

SiFATI. 

2. Akhlak bisnis berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja usaha industri pangan. 

Maknanya semakin baik kejujuran pemahaman, 

tanggung jawab, keteladanan dan konsistensi 

pelaku usaha, maka semakin baik pula kinerja 

usahanya yang tercermin pada pertumbuhan 

pendapatan, modal, laba, tenaga kerja dan 

konsumen serta diperolehnnya ketenangan dan 

maslahah dalam usaha. 
3. Kinerja usaha berpengaruh positif signifikan 

terhadap kelangsungan usaha. Artinya 

peningkatan pendapatan, modal, laba, tenaga 

kerja dan konsumen serta adanya ketenangan 

dan maslahah dalam usaha dapat menjamin 

kelangsungan ekonomi industri pangan,  sosial, 

lingkungan serta adanya falah yang diperoleh 

pelaku usaha.  

4. Kebijakan Pemda Sultra dapat memoderasi 

pengaruh akhlak bisnis terhadap kinerja usaha 

(pure moderation). Artinya, semakin baik 

penguatan kelembagaan usaha, perluasan basis 
usaha, pelatihan teknis produksi dan adanya 

pembinaan shalat berjamaah maka akan ada 

perbaikan kinerja usaha. Dengan demikiam 

maka faktor penyebab ketidakmampuan 

menjaga kelangsungan usaha adalah kinerja 

usaha, kebijakan pemerintah dan akhlak bisnis. 

Oleh karena itu model pendekatan yang tepat 

adalah model SiFATI (Sidig, Fatanah,  Amanah, 

Tabliq Istiqamah). 

 
 

 

SARAN 
1. Perlunya pelaku usaha mengamalkan akhlak 

SIFATI (Sidig, Fatanah,  Amanah, Tabliq 

Istiqamah) dalam mengelola usahanya  karena 

dapat menjamin terciptanya kelangsungan 

usaha. 

2. Sebaiknya Pemda Sultra mengambil alih urusan 
shalat karena dapat memperkuat didalam 

menciptakan perbaikan kinerja usaha yang 

dapat menjamin adanya keberlangsungan 

jangka panjang. 

3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan 

pada nilai-nilai Islam yang penting seperti 

jaringan bisnis dan pembiayaan syariah. 
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Abstrack:  This study aims to measure performance at PT. Indoline 

Incomekita, which leads to performance measurement with Balance 

Scorecard Analysis. Balance Scorecard Analysis can help companies 
to achieve their goals effectively and efficiently. This is in accordance 

with the objectives of the Balanced Scorecard as a benchmark that not 

only assesses from the financial aspects but also from non-financial 

aspects, through four perspectives, namely: financial perspective, 

customer perspective, internal business process perspective, and 

learning and growth perspective. Data collection is done through 

qualitative and quantitative methods. Qualitative is by distributing 

questionnaires to customers and employees, quantitative by using 

ratios from the four perspectives of the Balanced Scorecard. The 

results of this study indicate that Overall, the company's performance 

from the four balanced scorecard perspectives at PT. Indoline 
Incomekita during 2015 to 2017, showed good performance. 
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1. PENDAHULUAN 

Pada saat sekarang ini, dunia ekonomi sudah 

dirasakan semakin global. Persaingan yang terjadi 

bukan antar perusahaan dalam satu negara saja 

melainkan juga antar negara. Persaingan juga 

meningkat bukan saja dari sisi jumlahnya tetapi 

juga intensitas persaingannya. Persaingan itu 

semakin dipertajam dengan berubahnya karakter 
lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan 

dahulu hanya mengutamakan produksi dan mencari 

keuntungan. Sedangkan saat ini, lingkungan 

perusahaan lebih mengutamakan kecepatan 

informasi dan penciptaan nilai bagi pelanggan atau 

konsumen. Perusahaan sekarang juga lebih 

bersaing berdasarkan kompetensi dan proses.  

Adanya perubahan atas lingkungan 

perusahaan tersebut memaksa perusahaan untuk 

mengubah pola pikir yang lama dan 

menyesuaikannya dengan keadaan serta kebutuhan 

saat ini. Perusahaan dituntut untuk mampu 

mengidentifikasi, mengelola, dan memperbaiki 

proses bisnis yang penting. Hal itu agar perusahaan 
memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat 

bertahan di tengah persaingan dunia usaha yang 

ketat. Seiring dengan berubahnya kondisi dan 

tuntutan terhadap perusahaan, maka pengukuran 

kinerja keberhasilan perusahaan ikut berubah. 

Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi 

perusahaan untuk masa kini dan masa depan. 

Model pengukuran kinerja perusahaan, salah 

satunya dengan menggunakan metode balanced 

scorecard. Balanced scorecard hadir untuk 

menggantikan konsep scorecard model lama yang 

hanya mengejar profitabilitas jangka pendek saja. 

Balanced scorecard merupakan kerangka kerja 

komprehensif untuk menerjemahkan visi dan misi 
serta strategi perusahaan dalam seperangkat ukuran 

kinerja yang terpadu, tersusun dalam empat 

perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis 

internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan 

(Daryanto, 2011:143). 

Saat ini masih banyak perusahaan yang 

mengukur kinerjanya masih menggunakan konsep 

scorecard model lama yang hanya berdasarkan 

pada tolak ukur keuangannya saja. Padahal dalam 

menghadapi lingkungan bisnis yang semakin 

kompleks seperti saat sekarang, pengukuran kinerja 

yang hanya berdasar pada tolak ukur keuangan 

sudah tidak lagi memadai karena mempunyai 

banyak kelemahan, seperti pemakaian kinerja 

keuangan sebagai satu-satunya penentu kinerja 
perusahaan bisa mendorong manajer untuk 

mengambil tindakan jangka pendek dengan 

mengorbankan kepentingan jangka panjang. 

Misalnya, untuk menaikkan profit atau ROI 

(Return On Investment), seorang manajer bisa saja 

mengurangi komitmennya terhadap pengembangan 

atau pelatihan bagi karyawan, termasuk investasi-

investasi dalam sistem dan teknologi untuk 

kepentingan perusahaan masa depan. Dalam jangka 

pendek kinerja keuangan meningkat, namun dalam 
jangka panjang akan menurun. 

Metode pengukuran kinerja menggunakan 

laporan keuangan memang cara termudah dalam 
menilai kinerja manajemen. Metode yang 

digunakan biasanya dengan melihat tingkat 

profitabilitas, Return On Investment (ROI), Return 

On Assets (ROA) dan Economic Value Added 

(EVA). Ukuran-ukuran keuangan tidak 

memberikan gambaran yang riil mengenai keadaan 

perusahaan karena tidak memperhatikan hal-hal 

lain diluar sisi finansial, misalnya sisi pelanggan 

yang merupakan fokus penting bagi perusahaan 

dan karyawan, padahal dua hal tersebut merupakan 

roda penggerak bagi kegiatan perusahaan (Budiarti, 
2004:34).  

Balanced Scorecard mempertahankan 

perspektif keuangan karena tolak ukur keuangan 
berguna dalam mengikhtisarkan konsekuensi 

tindakan ekonomi terukur yang telah diambil. 

Tolak ukur kinerja keuangan menunjukkan apakah 

strategi, implementasi dan eksekusi perusahaan 

memberi kontribusi pada perbaikan laba. Tujuan 

finansial biasanya berkaitan dengan pengukuran 

profitabilitas perusahaan, seperti laba operasi 

Return On Investment (ROI), Return On Assets 

(ROA) dan Economic Value Added (EVA).  

Balanced Scorecard merupakan kerangka 

kerja baru untuk mengintegrasikan ukuran yang 

diperoleh dari strategi yang ada dalam suatu 

perusahaan. Dengan tetap mempertahankan ukuran 

keuangan dari performance sebelumnya, Balanced 
Scorecard memperkenalkan komponen tambahan 

yang meliputi konsumen, proses bisnis internal, 

dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

(Vincent, 2003:30). Balanced Scorecard lebih dari 

sekedar sistem pengukuran. Perusahaan dapat 

menggunakan Balanced Scorecard sebagai dasar 

untuk mengatur kerangka kerja untuk proses 

manajemen mereka. Perusahaan dapat membangun 

Balanced Scorecard mula-mula dengan tujuan 

yang terbatas, misalnya untuk mendapatkan 

klarifikasi, konsensus, dan fokus terhadap strategi 

mereka, lalu mengkomunikasikan strategi tersebut 
kepada seluruh anggota perusahaan. 

PT. Indoline Incomekita merupakan suatu 

Perusahaan Angkutan Laut dengan fokus layanan 
Mobile Bunker Agent, Produk Pertamina. Untuk 

dapat memiliki keunggulan dalam persaingan 

bisnis yang pesat, PT. Indoline Incomekita perlu 

memiliki kerangka kerja sistem pengukuran kinerja 

yang tepat. Dengan menggunakan analisis Balance 

Scorecard yang memiliki keistimewaan dalam hal 
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cakupan pengukurannya yang cukup komprehensif 

karena selain tetap mempertimbangkan kinerja 

keuangan. Balance Scorecard juga 

mempertimbangkan kinerja-kinerja non keuangan, 

yaitu pelanggan, proses internal bisnis, serta 

pembelajaran dan pertumbuhan. Di samping itu, 

Balance Scorecard tidak hanya mengukur hasil 

akhir (outcome) tetapi juga mengukur aktivitas-

aktivitas penentu akhir (driver).  

Berikut ini perkembangan laba yang 

dihasilkan PT. Indoline Incomekita selama tahun 

2015 hingga 2017: 

Tabel 1.1 Perkembangan Laba pada PT. Indoline 

Incomekita 

Tahun 2015 2016 2017 

Pendapatan 4.492.794.000  4.977.940.340   5.597.934.200  

Laba 1.806.469.771  2.372.451.964   2.134.681.030  

Sumber: Laporan Keuangan PT. Indoline Incomekita 

Selama tiga tahun terakhir PT. Indoline 

Incomekita membukukan laba yang fluktuaktif 

berubah-ubah dari Rp. 1.806.469.771 pada tahun 

2015 lalu mengalami peningkatan menjadi Rp. 

2.372.451.964 pada tahun 2016 kemudian menurun 

menjadi Rp. 2.134.681.030. Meskipun laba tiap 

tahun mengalami perubahan namun kondisi 

pendapatan usaha selalu mengalami peningkatan 

tiap tahunnya. Pendapatan dari Rp. 4.492.794.000 

pada tahun 2015 menjadi Rp. 4.977.940.340 pada 

tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp. 
5.597.934.200 pada tahun 2017.  

Selama ini PT. Indoline Incomekita mengukur 

kinerja dengan metode scorecard dan hanya 

menggunakan profitabilitas sebagai indikator 

kinerja, sehingga sulit bagi perusahaan untuk 

mengidentifikasi penyebab atau masalah-masalah 

terjadinya penurunan kinerja dari perspektif non 

financial. Untuk mengatasi masalah ini PT. 

Indoline Incomekita diharapkan menggunakan 

metode balanced scorecard dalam mengukur 

kinerjanya.  

Berdasarkan latar belakang di atas dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengukuran Kinerja 

Perusahaan dengan Menggunakan Analisis Balance 

Scorecard pada PT. Indoline Incomekita” 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk untuk mengukur Kinerja pada PT. 
Indoline Incomekita, yang mengarah pada 

pengukuran kinerja dengan Analisis Balance 

Scorecard. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sistem Pengukuran Kinerja 

Menurut Rangkuti (2015), sistem 

pengukuran kinerja yang baik adalah sekumpulan 

ukuran kinerja yang menyediakan perusahaan 

dengan informasi yang berguna, sehingga 

membantu mengelola, mengontrol, merencanakan, 

dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya 

pengukuran kinerja maka perusahaan diharapkan 

mampu bertahan dan mengikuti persaingan dan 

perkembangan yang ada. 

Sistem pengukuran kinerja dikelompokkan 

menjadi tiga sistem, yaitu: 

1. Kelompok Pertama “Fully Integrated” 

Sistem pengukuran kinerja pada kelompok ini 

merupakan system pengukuran yang paling baik 

(advanced), yang mana banyak kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Sistem ini mampu menjelaskan 

hubungan kausal yang melintasi organisasi. 

Kebutuhan dari seluruh pihak-pihak yang 
berkepentingan (stakeholders) dipertimbangkan. 

Database dan System pelaporan harus terintegrasi 

satu dengan yang lainnya. 

2. Kelompok Kedua “Balanced” Sistem ini 

mampu melihat kinerja dari pandangan yang 

multidimensi, dari perspektif dan horizon waktu 

yang berbeda. Sistem ini mendukung inovasi dan 

pembelajaran dan berorientasi pelanggan. Tujuan 

dari system ini adalah lebih kepada memperbaiki 

dibandingkan dengan memonitornya. 

3. Kelompok Ketiga “Mostly Financial” 

Kelompok ketiga merepresentasikan sistem 

pengukuran kinerja yang berbasiskan pengukuran 

kinerja tradisional, seperti ROI, aliran kas, dan 

produktivitas pekerja. Sistem ini berorientasi pada 

profit dan optimasi berdasarkan efisiensi biaya 

dan pada umumnya hasilnya berorientasi jangka 
pendek. 

 

2.2. Definisi Balance Scorecard 

Balanced Scorecard menurut etimologi 

terdiri dari dua kata yaitu "kartu skor (scorecard) 

dan berimbang (balanced)." Kartu skor adalah 

kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil 

kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat 

digunakan untuk merencanakan skor yang hendak 

diwujudkan oleh personil di masa depan. Melalui 

kartu skor, skor yang hendak diwujudkan personil 

di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja 

sesungguhnya. 

Menurut Sarjono (2010:141), mengatakan 

bahwa definisi Balanced Scorecard adalah suatu 

kerangka kerja baru untuk mengintegrasikan 
berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi 

perusahaan. Balanced Scorecard mencakup 

berbagai aktivitas penciptaan nilai yang 

dihasilkan oleh para partisipan perusahaan yang 

memiliki kemampuan motivasi tinggi. Sementara 

tetap memperhatikan kinerja jangka pendek, yaitu 

melalui perspektif finansial, Balanced Scorecard 

dengan jelas mengungkapkan berbagai hal yang 

menjadi pendorong tercapainya kinerjanya dan 
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kompetitif jangka panjang yang superior. Gultom 

(2009:42) mengatakan bahwa definisi Balanced 

Scorecard adalah suatu alat manajemen kinerja 

(performance management tool) yang dapat 

membantu organisasi untuk menerjemahkan visi 

dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan 

sekumpulan indikator finansial dan non- finansial 

yang kesemuanya terjalin dalam hubungan sebab 

akibat. 

Jadi, Balanced Scorecard merupakan suatu 

sistem manajemen strategi yang menjabarkan visi 

dan strategi suatu perusahaan ke dalam tujuan 
operasional dan tolak ukur. Tujuan dan tolak ukur 

dikembangkan untuk setiap 4 (empat) perspektif 

yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif proses usaha dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

2.3. Kelemahan dan Keunggulan 

Balance Scorecard 

Menurut Rangkuti (2012:94), keunggulan 

balanced scorecard adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran dengan metode BSC ini jauh lebih 

komprehensif apabila dibandingkan dengan 
metode konvensional karena dengan metode 

BSC ini para eksekutif perusahaan menyadari 

bahwa bahwa perspektif keuangan 

sesungguhnya merupakan hasil dari 3 

perspektif lainnya yaitu customer, proses 

bisnis, dan pembelajaran pertumbuhan bukan 

hanya perspektif keuangan. 

2. Koheren, koheren adalah adanya hubungan 

sebab akibat sehingga dalam BSC dapat 

disimpulkan semua sasaran strategik yang 

terjadi di perusahaan harus bisa dijelaskan. 

3. Keseimbangan dalam balanced scorecard juga 

tercermin dengan selarasnya scorecard 

personal staff dengan scorecard perusahaan 

sehingga setiap personal yang ada di dalam 

perusahaan bertanggungjawab untuk 

memajukan perusahaan. 

4. Sasaran strategik yang sulit diukur seperti 

pada perspektif customer, proses bisnis 

internal serta pembelajaran dan pertumbuhan 
dengan menggunakan balanced scorecard 

dapat dikelola sehingga dapat diwujudkan. 

Faktor-faktor yang menyebabkan balanced 

scorecard gagal adalah sebagai berikut: 

1. Kurang didefinisikan dengan tepat faktor 

independen pada BSC khususnya pada 
perspektif non keuangan, padahal faktor non 

finansial ini sebagai indikator utama yang 

memberikan kepuasan bagi stakeholder di 

masa yang akan datang. 

2. Metrik didefinisikan secara minim (poor). 

Umumnya metrik finansial lebih mudah 

didefinisikan karena berhubungan dengan 

angka secara kuantitatif, sedangkan untuk non 

finansial tidak ada standar yang pasti. 

Pendefinisian metrik dalam bentuk 

kongkretnya adalah penentuan ukuran dari 

masing-masing objektif dalam setiap 

perspektif BSC. 

3. Terjadi "negosiasi" dalam penentuan 

improvement goal dan tidak berdasarkan 

stakeholder requirement, fundamental process 

limits dan improvement process capabilities. 

Istilah negosiasi ini dalam praktiknya 
diistilahkan dengan "penghijauan" skor, 

artinya supaya kelihatan performanya bagus 

bisa jadi target yang diturunkan atau 

timeframe-nya disesuaikan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah 
pengukuran kinerja perusahaan dengan 
menggunakan analisis Balance Scorecard pada 

PT. Indoline Incomekita untuk tahun 2015 
sampai 2017. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2014: 80). Dalam 

penelitian ini, populasi yang dipilih adalah seluruh 
karyawan PT. Indoline Incomekita yang berjumlah 

37 karyawan. Mengingat jumlah karyawan relatif 

sedikit, maka penelitian inimenggunakan seluruh 
populasi yang ada untuk dijadikan sebagai sampel. 

Populasi diambil seluruhnya untuk dijadikan 

responden karena relatif kecilnya jumlah karyawan 

yakni sejumlah 37 orang. Hal tersebut juga 
bertujuan untuk mengantisipasi tingkat 

pengembalian kuesioner (response rate) yang 

rendah. 

Sedangkan untuk populasi pelanggan PT. 
Indoline Incomekita secara keseluruhan adalah 23 

pelanggan yang berada di Kota Kendari, teknik 

penentuan sampel yang digunakan adalah 

nonprobability sampling dengan metode 
convenience sampling. Convenience sampling 

adalah teknik pengambilan sampel secara nyaman 

yang dilakukan dengan memilih sampel bebas 
sekehendak perisetnya (Jogiyanto 2013: 98). Maka 

peneliti menetapkan untuk responden pelanggan 

sebanyak 18 responden. 
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3.5. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Pengolahan data penelitian ini 

menggunakan software SPSS versi 20. Pengolahan 

data dilakukan dalam beberapa tahap pengujian. 
Pengujian yang pertama adalah statistik deskriptif. 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan 

informasi mengenai karakteristik variabel 

penelitian dengan demografi responden. 

Pengujian yang kedua adalah pengujian 

instrumen penelitian. Pengujian instrumen 

penelitian terdiri atas dua jenis pengujian. Berikut 

dua jenis pengujian tersebut: 

1. Uji Validitas   

Pengukuran ini digunakan untuk mengukur 

apakah pertanyaan pada kuesioner tersebut 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu konstrak 

atau variabel dikatakan valid jika signifikan 

terhadap skor total < 0,05.  

2. Uji Reliabilitas  

Pengukuran ini digunakan untuk mengukur 

keandalan suatu kuisioner. Pengukuran 

reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu:  

a. Repeated Measure atau pengukuran ulang. 

Disini seseorang akan disodori pertanyaan 

yang sama perlu waktu yang berbeda, dan 

kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten 

dengan jawabannya.  

b. One Shot atau pengukuran sekali saja. 

Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain 

atau mengukur korelasi atau jawaban 

pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik 
Cronbach Alpa (a). Suatu konstrak atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpa > 0,60.  

3. Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif  

Metode ini digunakan untuk mengukur keempat 

perspektif yaitu: 

a. Perspektif keuangan 

Dengan tolak ukur profit yang maksimal, 

tujuan utama dari perspektif ini adalah 

memaksimumkan arus kas positif yang 

masuk ke perusahaan, sebagai bentuk 

umpan balik dari kinerja keuangan di 
masa lalu., untuk mengukur kinerja 

perusahaan dari financial perspective, 

digunakan gross profit margin, asset 

turnover, dan net income. 

b. Perspektif pelanggan 

Merupakan salah satu perspektif BSC 

yang sangat penting. Karena sudut 

pandang pelanggan terhadap perusahaan 

dan produknya sangat diperhitungkan 

sebagai salah satu aspek yang penting 

dalam perusahaan mencapai tujuan. Maka 

untuk mengetahui tingkat kepuasan 

pelanggan, perlu diketahui tingkat retensi 

pelanggan, tingkat akuisisi pelanggan dan 

tingkat kepuasan pelanggan. 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Proses bisnis internal adalah serangkaian 

aktivitas yang ada dalam bisnis kita secara 

internal yang kerap disebut dengan value 

chain. hal ini berarti perusahaan harus 

mengidentifikasikan proses bisnis yang 

tepat dan melakukan itu dengan tepat, agar 

tercapai kepuasan pelanggan. Maka 
indikator dalam penilaian kinerja dari 

perspektif proses bisnis internal yaitu 

Proses Operasi. 

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Tujuan dari perspektif ini adalah 

mendorong tiga perspektif lainnya dengan 
meningkatkan infrastruktur yang 

mendorong kinerja jangka panjang. Maka 

indikator dalam penilaian kinerja dari 

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

yaitu tingkat produktivitas karyawan, 

tingkat pelatihan karyawan, dan tingkat 

kepuasan karyawan. 

 

3.6. Definisi Operasional Variabel 

Untuk memperjelas arah penelitian ini, 

penulis memberikan definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Perspektif keuangan 

Penggunaan Perspektif keuangan dilakukan 

agar dapat memberikan kinerja suatu organisasi 

dalam kemampuan mengelola keuangan dan 

menciptakan keuntungan. Perspektif keuangan 
diukur menggunakan gross profit margin, asset 

turnover, dan net income. 

2. Perspektif pelanggan 

Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan 

untuk mendapatkan gambaran mengenai 
kepuasan pelanggan akan pelayanan di PT. 

Indoline Incomekita. Perspektif pelanggan 

diukur menggunakan tingkat retensi pelanggan, 

tingkat akuisisi pelanggan dan tingkat kepuasan 
pelanggan. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Perspektif proses bisnis internal merupakan 

identifikasi perusahaan proses bisnis internal 

yang mempunyai nilai-nilai dan diinginkan 
konsumen. Hal ini dilakukan untuk mencari 

gambaran kinerja proses bisnis internal. 

Keuntungan pengukuran ini adalah dapat 
dengan rinci melihat kinerja operasi atau 
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kinerja proses pelayanan PT. Indoline 

Incomekita terhadap para konsumen mengenai 

kinerja karyawan. Pengukuran yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah proses operasi. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

merupakan gambaran dalam mendorong 
perusahaan menjadi organisasi belajar 

(learning organization) sekaligus 

mendorong pertumbuhannya. Penggunaan 
aspek ini diterapkan agar melihat 

bagaimana proses pembelajaran dan 

pertumbuhan suatu organisasi berjalan. 

Keuntungan pengukuran ini dapat lebih 
melihat sikap karyawan dalam perusahaan 

sehingga akan memberikan solusi yang 

baik bagi perbaikan produktivitas 
karyawan. Pengukuran yang dilakukan 

tingkat produktivitas karyawan, tingkat 

pelatihan karyawan, dan tingkat kepuasan 
karyawan. 

 

4. HASIL PENELITIAN  

Pengukuran Kinerja Perspektif Keuangan 

dilakukan agar dapat memberikan kinerja suatu 

organisasi dalam kemampuan mengelola keuangan 

dan menciptakan keuntungan. Perspektif keuangan 
diukur menggunakan gross profit margin, asset 

turnover, dan net income pada laporan keuangan 

PT. Indoline Incomekita untuk tahun 2015-2017, 

sebagai berikut: 

1. Gross Profit Margin 

Gross Profit Margin menunjukkan 

persentase dari setiap rupiah penjualan yang 

tersisa setelah seluruh barang dan atau jasa 
dibeli konsumen. Dan persentase dari setiap 

rupiah penjualan yang tersisa merupakan 

keuntungan yang didapat perusahaan dari 
seluruh produk dan atau jasa yang telah dibeli 

konsumen. Dan keuntungan tersebut 

merupakan salah satu sumber utama 
pendapatan perusahaan. Hasil perhitungan 

Gross Profit Margin pada PT. Indoline 

Incomekita pada tahun 2015-2017 dapat 

dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Gross Profit Margin (satuan Rupiah) 

Tahun 2015 2016 2017 

Revenue 4.492.794.000 4.977.940.340 5.597.934.200 

COGS 2.417.086.994 2.386.764.204 3.246.801.836 

Gross 

Profit 

Margin  46,20% 52,05% 42,00% 

Sumber: Laporan Keuangan PT. Indoline Incomekita tahun 

2015-2017  

 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukan bahwa 

Gross Profit Margin PT. Indoline Incomekita 

tahun 2015-2017 berturut-turut adalah 46,20%, 

52,05% dan 42,00%. Terjadi peningkatan GPM 

yang pada tahun 2016, tetapi pada tahun 2017 

terjadi penurunan. Walaupun terjadi penurunan 

GPM pada tahun 2017, tapi GPM PT. Indoline 

Incomekita tahun 2015-2017 adalah sangat baik 

karena masih berada pada standar rasio industri 

yaitu 24,90% (Lukviarman, 2006). Peningkatan 
dan penurunan GPM ini mengikuti perubahan 

yang terjadi pada laba kotor perusahaan. Pada 

tahun 2017 meskipun terjadi peningkatan dalam 

volume penjualan, tetapi gross profit margin 

mengalami penurunan karena tingginya harga 

pokok penjualan. 

2. Asset Turnover 

Asset turnover menunjukkan seberapa efektif 

suatu perusahaan menggunakan asset mereka 

untuk menghasilkan penjualan, artinya berapa 

Rupiah penjualan yang perusahaan hasilkan dari 

setiap rupiah yang dinvestasikan perusahaan. Ini 

berarti semakin banyak rupiah penjualan yang 

perusahaan hasilkan, berarti semakin banyak pula 
rupiah yang kembali dari investasi yang 

perusahaan lakukan. Hasil perhitungan Asset 

turnover pada PT. Indoline Incomekita pada tahun 

2015-2017 dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Asset Turnover (satuan Rupiah) 

Tahun 2015 2016 2017 

Revenue 4.492.794.000 4.977.940.340 5.597.934.200 

Net Assets 113.064.532.247 114.334.437.410 115.771.282.740 

Asset 

Turnover 3,97% 4,35% 4,84% 

Sumber: Laporan Keuangan PT. Indoline Incomekita tahun 

2015-2017 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan bahwa 

Asset Turnover PT. Indoline Incomekita tahun 

2015-2017 berturut-turut adalah 3,97%, 4,35% 

dan 4,84%. Terjadi peningkatan Asset Turnover 

dari tahun ke tahun dan berada berada pada 

standar rasio industri yaitu 2,00% (Lukviarman, 

2006), sehingga mengindikasikan bahwa PT. 

Indoline Incomekita dapat menjalankan operasi 

perusahaannya dengan baik karena mampu 

memanfaatkan aset yang dimilikinya secara 

efisien 

3. Net Income 

Net income merupakan pendapatan bersih 

yang didapatkan perusahaan. Hasil perhitungan 

Net Income pada PT. Indoline Incomekita pada 

tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel 4.6. 

 

 

 



 
16                                        Baheri and Adirahmat./ Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan...... 
 

Tabel 4.6 Net Income (satuan Rupiah) 

Tahun 2015 2016 2017 

Gross 

Profit 

 

2.075.707.00

6  

 

2.591.176.13

6  

 

2.351.132.36

4  

Expenses  271.649.600   219.432.500   216.964.200  

Net 

Income 

 

1.804.057.40

6  

 

2.371.743.63

6  

 

2.134.168.16

4  

Sumber: Laporan Keuangan PT. Indoline Incomekita tahun 

2015-2017 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukan bahwa 

Net Income atau pendapatan bersih PT. Indoline 

Incomekita pada tahun 2016 mengalami 
peningkatan, lalu kemudian pada tahun 2017 

kembali mengalami penurunan. Terjadi 

peningkatan maupun penurunan ini disebabkan 

oleh laba kotor perusahaan yang juga mengalami 

perubahan. 

Perspektif Pelanggan 

Pengukuran kinerja perspektif pelanggan 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai 

kepuasan pelanggan akan pelayanan di PT. 

Indoline Incomekita. Perspektif pelanggan diukur 

menggunakan tingkat retensi pelanggan, tingkat 

akuisisi pelanggan dan tingkat kepuasan 

pelanggan. 

1. Tingkat Retensi Pelanggan 

Mengukur retensi pelanggan bermanfaat 

untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

pelanggan yang dapat dipertahankan perusahaan. 

Hasil perhitungan retensi pelanggan pada PT. 

Indoline Incomekita tahun 2015-2017 dapat dilihat 
pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Retensi Pelanggan 

TAHUN 2015 2016 2017 

Pelanggan Lama 15 18 20 

Total Pelanggan 19 20 23 

Retensi Pelanggan 78,95% 90,00% 86,96% 

Sumber: PT. Indoline Incomekita tahun 2015-2017 

Berdasarkan tabel 4.7, retensi pelanggan 

pada tahun 2015-2017 berturut-turut adalah 

78,95%, 90,00% dan 86,96%. Pada tahun 2016 

terjadi peningkatan tingkat retensi pelanggan, 

tetapi pada tahun 2017 retensi pelanggan 

mengalami penurunan. Walaupun retensi 

pelanggan mengalami penurunan dan peningkatan, 

retensi pelanggan PT. Indoline Incomekita pada 

tahun 2015-2017 adalah sangat baik dan tidak 

sampai jatuh di angka 70% yang lebih rendah dari 

tingkat retensi pelanggan tahun 2015, oleh karena 
tingkat retensi pelanggan sangat tinggi serta 

perusahaan mampu mempertahankan bahkan 

meningkatkan tingkat pelanggan ditahun 2016 dari 

tahun sebelumnya. Menurut penelitian Dawkins, 

peningkatan 1% tingkat retensi pelanggan dapat 

meningkatkan net present value pelanggan antara 

25-95 persen. Peningkatan retensi pelanggan dapat 

terjadi karena kebutuhan pelanggan telah dipenuhi 

serta perusahaan yang memperhatikan kepuasan 

pelanggannya. 

2. Tingkat Akuisisi Pelanggan 

Akuisisi pelanggan digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan 

memenangkan pelanggan baru dari 

pesaingnya. Secara umum akuisisi pelanggan 
adalah mengukur dalam bentuk absolut  atau 

relatif  kekuatan unit bisnis menarik dan 

memenangkan pelanggan atau bisnis baru. 

Hasil perhitungan pada akuisisi PT. Indoline 
Incomekita tahun 2015-2017 dapat dilihat 

pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Tingkat Akuisisi Pelanggan 

TAHUN 2015 2016 2017 

Pelanggan Baru 4 2 3 

Total Pelanggan 19 20 23 

Akuisisi Pelanggan 21,05% 10,00% 13,04% 

Sumber: PT. Indoline Incomekita tahun 2015-2017 

Hasil pengukuran pada tabel 4.8, akuisisi 

pelanggan dari tahun 2015-2017 berturut-turut 

adalah 21,05%, 10,00% dan 13,04%. Pada tahun 

2016 terjadi penurunan dan tahun 2017 terjadi 

peningkatan pada pelanggan baru. Walaupun 

sempat terjadi penurunan tetapi hasil akuisisi 

pelanggan PT. Indoline Incomekita dari tahun 

2015-2017 adalah baik, karena perusahaan mampu 
memenangkan pelanggan baru dari pesaingnya. 

Jadi kemampuan mengidentifikasi pasar 

ditunjukkan dengan meningkatnya akuisisi 

pelanggan. Kemampuan PT. Indoline Incomekita 

untuk mempertahankan pelanggan lama akan 

mendorong peningkatan akuisisi pelanggan. 

Pemerolehan customer mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam menarik atau 

memenangkan customer baru (Mulyadi, 2007). 

Banyaknya pelanggan baru yang 

dimenangkan ini disebabkan oleh promosi yang 

dilakukan perusahaan serta kualitas pelayanan 

yang baik sehingga banyak yang tertarik untuk 

menjadi menjadi pelanggan PT. Indoline 

Incomekita. 

3. Tingkat Kepuasan Pelanggan 

Berdasarkan jawaban dari 18 responden 

pelanggan PT. Indoline Incomekita yang 

digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan 

memberikan gambaran terkait dengan kepuasan 

pelanggan. Hasil pengolahan data untuk kepuasan 
pelanggan adalah sebagai berikut. 

 

 



 

17 
 

Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 10 - 20 

Tabel 4.9 Hasil Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Pendapat 

Responden 
Nilai 

Jumlah 

Jawaban 

Respond

en 

Tabel 

Nilai 

Bobot 

Nilai 

Sangat Setuju 4 257 1028 66,54% 

Setuju 3 167 501 32,43% 

Tidak Setuju 2 8 16 1,04% 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 

0,00% 

Jumlah 432 
1545 

100,00

% 

Sumber: Data Diolah 

Kepuasan pelanggan PT. Indoline 

Incomekita diukur dari 24 pernyataan dengan skor 

1 sampai 4. Hasil pengukuran berdasarkan table 

4.9 diatas menunjukkan bahwa 66,54% 

menyatakan sangat setuju atau sangat puas, 

32,43% menyatakan setuju atau puas, 1,04% 
menyatakan tidak setuju atau tidak puas dan 0 % 

menyatakan sangat tidak setuju.  

Hal tersebut menggambarkan sejauh ini 

pelanggan sangat puas dengan PT. Indoline 

Incomekita. Kepuasan pelanggan disebabkan oleh 

terpenuhi kebutuhan pelanggan yang terdiri dari 

Pertanggung Jawaban Perusahaan, Respon 

Perusahaan, Pelayanan Perusahaan, Fisik 
Perusahaan dan Loyalitas Pelanggan. 

Perspektif Proses Bisnis Internal 

Pengukuran kinerja perspektif proses bisnis 

internal dilakukan untuk mencari gambaran 

kinerja proses bisnis internal. Keuntungan 

pengukuran ini adalah dapat dengan rinci melihat 

kinerja operasi atau kinerja proses pelayanan PT. 

Indoline Incomekita terhadap para konsumen 
mengenai kinerja karyawan. Pengukuran yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah proses 

operasi. 

1. Proses Operasi 

Proses operasi adalah proses menciptakan 

nilai sesuai dengan kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada nasabah. Tingkat kualitas 

pelayanan tersebut dapat dihitung dengan 

menggunakan rasio Administrative Expense to 

Total Revenue (AETR). Hasil perhitungan AETR 

dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Proses Operasi 

TAHUN 2015 2016 2017 

Biaya 

Administrasi  85.785.680   107.773.000   138.659.840  

Total Pendapatan  4.492.794.000   4.977.940.340   5.597.934.200  

AETR 1,91% 2,17% 2,48% 

Sumber: Laporan Keuangan PT. Indoline Incomekita 
tahun 2015-2017 

Berdasarkan tabel 4.10, hasil perhitungan 

proses operasi pelayanan tahun 2015-2017 

berturut-turut adalah 1,91%, 2,17% dan 2,48% 

yang menunjukkan terjadi peningkatan AETR 

setiap tahunnya. Posisi ini masih dianggap baik 

karena berada pada posisi kurang dari 20% seperti 

yang dikemukakan oleh Rangkuti (2015:156). 

Posisi ini artinya perusahaan dapat mengendalikan 

biaya administrasi dengan tetap memberikan 

pendapatan yang memuaskan. AETR semakin 

meningkat menunjukkan terjadi peningkatan biaya 

administrasi tetapi diikuti dengan peningkatan 
pendapatan. peningkatan AETR PT. Indoline 

Incomekita dipengaruhi oleh biaya administrasi 

yang berupa biaya gaji dan promosi. 

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Pengukuran kinerja perspektif pembelajaran 
dan pertumbuhan diterapkan agar melihat 

bagaimana proses pembelajaran dan pertumbuhan 

suatu organisasi berjalan. Keuntungan pengukuran 

ini dapat lebih melihat sikap karyawan dalam 

perusahaan sehingga akan memberikan solusi 

yang baik bagi perbaikan produktivitas karyawan. 

Pengukuran yang dilakukan tingkat produktivitas 

karyawan, tingkat pelatihan karyawan, dan tingkat 

kepuasan karyawan. 

1. Tingkat Produktivitas Karyawan 

Tingkat produktivitas karyawan digunakan 

untuk mengukur seberapa besar laba yang dapat 

diperoleh oleh per karyawan. Hasil perhitungan 

produktivitas karyawan PT. Indoline Incomekita 

tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Tingkat Produktivitas Karyawan 

TAHUN 2015 2016 2017 

Laba 1.806.469.771,18 2.372.451.963,53 2.134.681.029,78 

Total Karyawan 31 35 37 

Tingkat 

Produktivitas 

Karyawan 

58.273.218,43 67.784.341,82 57.694.081,89 

Sumber: Laporan Keuangan PT. Indoline Incomekita tahun 

2015-2017 

Berdasarkan tabel 4.11, produktivitas 

karyawan PT. Indoline Incomekita tahun 2015-

2017 berturut-turut adalah Rp 58.273.218,43, Rp 
67.784.341,82 dan Rp 57.694.081,89. Pada tahun 

2016 terjadi peningkatan tingkat produktivitas 

karyawan, tetapi terjadi penurunan pada tahun 

2017. Walaupun terjadi penurunan ditahun 2017 

tetapi hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

produktivitas PT. Indoline Incomekita tahun 2015-

2017 adalah cukup baik dikarenakan produktivitas 

karyawan selama 3 tahun sebesar Rp 

61.250.547,38. 

2. Tingkat Pelatihan Karyawan 

Tingkat pelatihan karyawan digunakan untuk 

mengukur jumlah karyawan yang diberikan 

pelatihan agar menjadi karyawan yang 

berkompeten dan terampil. Hasil perhitungan 

tingkat pelatihan yang diberikan PT. Indoline 
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Incomekita dari tahun 2015-2017 dapat dilihat 

pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Tingkat Pelatihan Karyawan 

TAHUN 2015 2016 2017 

Karyawan yang memperoleh 

Pelatihan 14 18 21 

Total Karyawan 31 35 37 

Tingkat Pelatihan Karyawan 45,16% 51,43% 56,76% 

Sumber: PT. Indoline Incomekita tahun 2015-2017 

Hasil perhitungan tingkat pelatihan karyawan 

PT. Indoline Incomekita tahun 2015-2017 

berturut-turut adalah 45,16%,51,43% dan 56,76%. 

Hasil tersebut menunjukkan tingkat pelatihan 

karyawan meningkat setiap tahunnya. Hasil 

tingkat pelatihan karyawan adalah baik 

dikarenakan semakin banyak karyawan yang 

diberikan pelatihan akan memberikan nilai tambah 

tersendiri bagi perusahaan (Rangkuti, 2015:154). 

Peningkatan pelatihan karyawan tersebut 

terjadi karena dengan adanya peningkatan 

pelatihan karyawan dapat meningkatkan 

produktivitas karyawan dan menghasilkan 

karyawan yang berkompeten sehingga pelanggan 

puas atas pelayanan yang diberikan. 

3. Tingkat Kepuasan Karyawan 

Berdasarkan jawaban dari 37 responden 

karyawan PT. Indoline Incomekita yang 

digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan 

memberikan gambaran terkait dengan kepuasan 

karyawan. Hasil pengolahan data untuk kepuasan 
karyawan adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.13 Hasil Pengukuran Kepuasan Karyawan 

Pendapat 

Responden 
Nilai 

Jumlah 

Jawaban 

Responden 

Tabel Nilai Bobot Nilai 

Sangat 

Setuju 
4 323 1292 

62,84% 

Setuju 3 226 678 32,98% 

Tidak Setuju 2 43 86 4,18% 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 

0,00% 

Jumlah 592 2056 100,00% 

Sumber: Data Diolah 

Kepuasan karyawan PT. Indoline Incomekita 

diukur dari 16 pernyataan dengan skor 1 sampai 4. 

Hasil pengukuran berdasarkan table 4.13 diatas 

menunjukkan bahwa 62,84% menyatakan sangat 

setuju atau sangat puas, 32, 98% menyatakan 

setuju atau puas, 4,18% menyatakan tidak setuju 

atau tidak puas dan 0 % menyatakan sangat tidak 

setuju.  

Hal tersebut menggambarkan sejauh ini 

karyawan merasa sangat puas selama bekerja di 

PT. Indoline Incomekita. Kepuasan karyawan ini 

menunjukan bahwa karyawan merasa sangat puas 

atas kinerja, gaji, fasilitas, kenyamanan dan 

hubungan kerja yang diterimanya. Kepuasan 

karyawan ini akan mempengaruhi produktivitas 

karyawan, pelayanan karyawan kepada pelanggan, 

serta perusahaan akan mampu mempertahankan 

pelanggan lamanya. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengukuran kinerja menggunakan Balanced 

Scorecard pada PT. Indoline Incomekita untuk 

periode 2015 hingga 2017 diukur pada empat 

perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Penggunaan Balance Scorecard menghasilkan 

total pengukuran kinerja yang lebih menyeluruh, 

terinci dan memuaskan.  

Hasil pengukuran kinerja untuk perspektif 

keuangan menunjukkan kinerja PT. Indoline 

Incomekita sangat baik. Ini dapat dilihat dari hasil 

penilaian gross profit margin, asset turnover, dan 

net income. Gross profit margin yang 

mengindikasikan perusahaan mampu efisien 

mengendalikan harga pokoknya dimana posisi 

Gross profit margin berada pada standar rasio 
industri yaitu 24,90% (Lukviarman, 2006). 

Kemudian asset turnover yang mengalami 

kenaikan tiap tahunnya menunjukkan kemapuan 

perusahaan mampu memanfaatkan asetnya untuk 

mendapatkan pendapatan dimana posisinya berada 

pada standar rasio industri yaitu 2,00% 

(Lukviarman, 2006). Selanjutnya pendapatan 

bersih (Net income) menunjukkan kinerja yang 

baik atau cukup stabil walaupun mengalami 

penurunan di tahun 2017 tapi tidak terlalu 

signifikan. 

Hasil pengukuran kinerja untuk perspektif 

pelanggan menunjukkan kinerja perusahaan baik. 

Ini dapat dilihat dari hasil perhitungan kepuasan 

pelanggan berada pada bobot 60% menunjukkan 

pelanggan merasa sangat puas atas pelayanan yang 

telah diberikan oleh PT. Indoline Incomekita. 

Kemudian pada hasil retensi pelanggan adalah 

sangat baik dikarenakan tidak sampai jatuh di 
angka 70% yang lebih rendah dari tingkat retensi 

pelanggan tahun 2015, kemudian posisi tersebut 

menurut penelitian Dawkins, peningkatan 1% 

tingkat retensi pelanggan dapat meningkatkan net 

present value pelanggan antara 25-95 persen. Hasil 

retensi pelanggan ini menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu mempertahankan pelanggan 

lamanya. Pada akuisisi pelanggan adalah baik 

yang dapat dilihat bahwa setiap tahunnya PT. 

Indoline Incomekita mampu mendapatkan 

pelanggan baru, bahkan pada tahun 2015 

perusahaan mampu mendapatkan pelanggan baru 
dengan jumlah yang besar. Kemampuan PT. 

Indoline Incomekita untuk mempertahankan 

pelanggan lama akan mendorong peningkatan 

akuisisi pelanggan. Pemerolehan customer 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 
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menarik atau memenangkan customer baru 

(Mulyadi, 2007). 

Hasil pengukuran kinerja untuk perspektif 

proses bisnis internal menunjukkan kinerja PT. 

Indoline Incomekita adalah baik. Ini dapat dilihat 

dari hasil proses operasi perusahaan adalah baik 
yang ditunjukkan dari nilai Administrative 

Expense to Total Revenue (AETR) sangat baik 

dikarenakan posisi tersebut masih dianggap baik 

karena berada pada posisi kurang dari 20% seperti 

yang dikemukakan oleh Rangkuti (2015:156). 

Posisi ini artinya perusahaan dapat mengendalikan 

biaya administrasi dengan tetap memberikan 

pendapatan yang memuaskan. Artinya perusahaan 

mampu meminimalkan biaya administrasi secara 

efektif dan efisien. Walaupun biaya administrasi 

yang digunakan secara efisien tetapi PT. Indoline 
Incomekita mampu membuktikan bahwa 

perusahaan dapat memberikan pelayanan yang 

baik sehingga tetap memperoleh pendapatan yang 

tinggi.  

Hasil pengukuran kinerja untuk perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan 

kinerja PT. Indoline Incomekita adalah baik. Ini 

dapat dilihat dari hasil perhitungan kepuasan 
karyawan menunjukkan bahwa 62,84% 

menyatakan sangat setuju atau sangat puas dengan 

kontribusi perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa 

karyawan sangat puas atas kinerja, gaji, fasilitas, 

kenyamanan dan hubungan kerja yang 

diterimanya. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

pelatihan karyawan adalah baik dikarenakan 

semakin banyak karyawan yang diberikan 

pelatihan akan memberikan nilai tambah tersendiri 

bagi perusahaan (Rangkuti, 2015:154). Pelatihan 

karyawan semakin meningkat setiap tahunnya, ini 
membuktikan bahwa perusahaan terus berusaha 

untuk menciptakan karyawan yang berkompeten. 

Pada hasil produktivitas karyawan adalah sangat 

baik dikarenakan produktivitas karyawan selama 3 

tahun sebesar Rp 61.250.547,38. Hal ini 

menunjukkan bahwa karyawan mampu 

memberikan yang terbaik untuk perusahaan 

dengan mampu memperoleh laba yang besar. 

Secara keseluruhan, kinerja perusahaan dari 

keempat perspektif balanced scorecard pada PT. 

Indoline Incomekita selama tahun 2015 hingga 

2017, menunjukkan kinerja yang baik. Hal 

tersebut didasarkan pada pengukuran kinerja yang 

telah dilakukan dengan menilai dari sisi perspektif 

keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses 

bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan.  

Setelah mengkaji keempat perspektif 

Balanced Scorecard, setiap perspektif memiliki 
keterkaitan yang dapat disimpulkan bahwa 

pelanggan sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan kinerja perusahaan dimana kepuasan 

pelanggan mengakibatkan perusahaan melakukan 

perubahan-perubahan atau peningkatan inovasi dan 

melakukan pelayanan yang terbaik untuk para 

pelanggan. Untuk itu peningkatan program 

pelatihan sebagai proses pembelajaran para 

karyawan harus dilakukan agar para karyawan 

dapat membantu perusahan dalam melakukan 

perubahan atau memperlancar operasi perusahaan. 

Semakin banyak pelanggan yang menjadi 

konsumen, maka pelayanan yang dilakukan 
perusahaan juga semakin bertambah dan perusahan 

tidak akan ragu untuk membekali para 

karyawannya dengan ilmu yang diharapkan akan 

berguna bagi perusahaan karena hal tersebut secara 

langsung akan menigkatkan pendapatan perusahaan 

yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

perusahaan. 

PENUTUP 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di PT. 

Indoline Incomekita dengan menggunakan 

metode Balance Scorecard secara keseluruhan, 

kinerja perusahaan dari keempat perspektif 

balanced scorecard pada PT. Indoline 

Incomekita selama tahun 2015 hingga 2017, 
menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut 

dapat dilihat dari beberapa segmen atau 

perspektif; yaitu (a) perspektif keuangan yang 

terdiri atas gross profit margin, asset turnover, 

dan net income; (b) perspektif pelanggan yang 

terdiri atas tingkat retensi pelanggan, tingkat 

akuisisi pelanggan dan tingkat kepuasan 

pelanggan; (c) perspektif proses bisnis internal  

terdiri atas proses operasi, dan (d) perspektif 

yang terarkhir adalah perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan terdiri atas tingkat 

produktivitas karyawan, tingkat pelatihan 
karyawan, dan tingkat kepuasan karyawan. 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka saran 

dalam penelitian ini adalah: 

1. PT. Indoline Incomekita berusaha memperbaiki 

kinerja dari perpektif keuangan dengan 

berusaha meningkatkan penjualan dan 

menekan biaya-biaya atau efisiensi sehingga 

perolehan laba perusahaan dapat meningkat 

pada masa yang akan datang. 

2. Perlu adanya penambahan karyawan pada PT. 

Indoline Incomekita agar lebih fokus 
pembagian kerjanya. Kemudian bisa juga 

dengan membuat departemen khusus untuk 

melakukan ekspansi mencari pelanggan baru 

dan membuat departemen khusus pula bagian 

pelayanan pelanggan lama. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan 

konsep Balanced Scorecard disarankan agar 
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menambah lebih banyak lagi indikator yang 

digunakan, seperti pada indikator pelanggan di 

tambah profitabilitas pelanggan. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menentukan tarif jasa kamar pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dengan menggunakan 

Activity–Based Costing dan menjadi salah satu masukan yang 

memberikan informasi mengenai Activity–Based Costing terutama 
dalam penerapannya pada sebuah rumah sakit yang orientasi 

utamanya adalah pelayanan masyarakat, yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana cara tarif jasa kamar pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Kendari dengan menggunakan Activity–

Based Costing dan berapa besar perbedaan tarif jasa kamar pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dengan menggunakan 

perhitungan akuntansi biaya tradisional dan Activity–Based Costing. 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 

deskriptif yaitu analisis tarif rumah sakit saat ini, menetapkan metode 

biaya berdasarkan Activity–Based Costing, kemudian membandingkan 

tarif jasa kamar rumah sakit berdasarkan Activity–Based Costing 
dengan realisasinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 

perhitungan tarif jasa kamar menggunakan Activity–Based Costing, 

apa bila dibandingkan dengan tarif yang digunakan oleh rumah sakit 

maka Activity–Based Costing memberikan hasil yang lebih besar 

untuk VIP, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Hal ini disebabkan karena 

pembebanan biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan 

pada banyak cost driver sehingga dalam Activity–Based Costing, telah 

mampu mengalokasikan biaya aktivitas setiap kamar secara tepat 

berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dalam pasar 

global semakin pesat, sala- satunya 

berdampak pada organisasi yang bergerak di 
bidang jasa kesehatan seperti rumah sakit. 

Rumah Sakit adalah salah satu perusahaan 

yang bergerak dibidang jasadalam 
menjalankan kegiatannya diperlukan tenaga 

kerja cukup banyak yang menguasai 

teknologi, alat-alat medis, pelayanan fasilitas 

dan sarana yang memadai, penyediaan 
makanan peralatan serta sistem manajemen 

administrasi yang terkoordinasi dengan baik. 

Hal tersebut merupakan tuntutan pihak 
ketiga kepada manajemen untuk memiliki 

kemampuan dalam mengelola dan 

menghasilkan sumber-sumber ekonomi pada 

rumah sakit secara sistematis, efisiensi, dan 
efektif. Oleh karna itu, pengelolaan pada 

rumah sakit bukanlah hal yang sangat 

sederhana cukup diselenggarakan dengan 
biaya seadanya, melainkan memerlukan upaya 

yang strategis dengan dukungan oleh sumber 

daya yang hamdal dengan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang berkembang serta adanya 

manajeman yang menunjang, namun masalah 

manajemen tidak kalah pentingnya yaitu 

pengambilan keputusan untuk menentukan 
harga jual dari produk jasa suatu perusahaan. 

Penentuan tarif jasa kamarmerupakan 

suatu keputusan yang sangat penting, karena 
dapat mempengaruhi profitabilitas suatu 

rumah sakit. Dengan adanya berbagai macam 

fasilitas pada kamar inap, jumlah biaya 
overhead yang tinggi,maka semakin menuntut 

ketepatan dalam pembebanan biaya yang 

sesungguhnya. Menentukan harga pokok 

produk terkadang rumah sakit masih 
menggunakan biaya tradisional, yang 

penentuan harga pokoknya tidak lagi 

mencerminkan aktivitas yang spesifik. Biaya 
produk yang dihasilkan oleh sistem akuntansi 

biaya tradisional memberikan informasi biaya 

produksi yang under costing dan over costing 

(Hansen & Mowen. 2005). 
Under costing terjadi bila biaya 

produksi tidak langsung dibebankan kepada 

produk terlalu rendah dari biaya yang 
sebenarnya dikonsumsi untuk menghasilkan 

produk, sedangkan over costing terjadi bila 

biaya produksi tidak langsung dibebankan 
kepada produk terlalu tinggi dari biaya yang 

sebenarnya dikonsumsi untuk menghasilkan 

produk. Dengan munculnya biaya produksi 

yang under costing dan over costing tersebut 
akan mengakibatkan kesalahan dalam 

pengambilan keputusan khususnya harga 

produk dan kelangsungan perusahaan, untuk 

itu perlu diterapkan sistem penentuan harga 
pokok produk berdasarkan aktivitasnya. 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Kendari merupakan Rumah Sakit Umum yang 
melayani kesehatan bagi masyarakat Kota 

Kendari. Dalam perhitungan biaya tarif jasa 

kamar  Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Kendari menggunakan sistem akuntansi biaya 
tradisiona. 

Tarif jasa kamar pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Kendaridapat dilihat 
sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Tarif Jasa Kamar Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Kendari 

No Kelas Tarif Jasa Kamar 

1 VIP Rp. 500.000 

2 Kelas I Rp. 250.000 

3 Kelas II Rp. 200.000 

4 Kelas III Rp. 150.000 
Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan 

biaya yang dihitung dalam penentuan tarif 
jasa kamar dari masing-masing kelas terdiri 

dari biaya fasilitas yang digunakan, biaya 

listrik, biaya air, biaya makan pasien, biaya 
jasa pelayanan medis dan perawatan pasien. 

Metode Activity-Baset Costing (ABC) 

didesain dengan keyakinan dasar bahwa biaya 

hanya dikurangi secara signifikan melalui 
pengelolaan terhadap penyebab timbulnya 

biaya, yaitu aktivitas. Pengelolaan aktivitas 

ditujukan untuk mengarahkan seluruh 
aktivitas organisasi untuk penyediaan produk 

atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

costumers. Metode Activity-Baset 
Costingdinilai dapat mengukur secara cermat 

biaya-biaya yangkeluarkan dari setiap 

aktivitas. Hal ini disebabkan karena 

banyaknya cost driver yang digunakan dalam 
pembebanan biaya overhead, sehingga dalam 

metode Activity-Based Costingdapat 

meningkatkan ketelitian dalam perincian 
biaya, dan ketepatan pembebanan biaya lebih 

akurat. 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk 

menentukan tarif jasa kamar pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Kota Kendari dengan 
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menggunakan Activity-Baset Costing dan 

untuk menentukan besarnya perbedaan tarif 
jasa kamar pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Kendari dengan menggunakan 

perhitungan akuntansi tradisional dan Activity-

Baset Costing. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Rumah sakit yang merupakan salah satu 

dari sarana kesehatan, merupakan rujukan 

pelayanan kesehatan dengan fungsi utama 
menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi 

pasien (Dapkes RI, 2009). Peran Rumah Sakit 

merupakan hal yang urgen, maka dari itu 
mengenal Rumah Sakit tidak saja dilihat dari 

banyaknya pasien, namun lebih kepada 

manfaat dan peran serta fungsinya.Menurut 
Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 

tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah 

institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap,rawat 

jalan dan gawat darurat. 
Berdasarkan UU RI Nomor 44 tahun 

2009 pasal 3 tentang Rumah Sakit, Rumah 

Sakit mempunyai tugas memberikan 
pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna. Berdasarkan UU RI Nomor 44 

tahun 2009, Rumah Sakit mmpunyai fungsi 

sebagai berikut: 
a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan 

dan pemulihan kesehatan sesuai dengan 

standar pelayanan Rumah Sakit. 
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan 

perorangan melalui pelayanan kesehatan 

yang paripurna. 
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

sumber daya manusia dalam rangka 

peningkatan kemampuan dalam pemberian 

pelayanan kesehatan. 
d. Penyelenggaraan penelitian dan 

pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dengan memperhatikan 
etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

Pengertian Activity-Baset Costing 
Dian dan Kurniawan (2014), Activity-

Baset Costingmerupakan sistem yang 

menerapkan konsep-konsep akuntansi 

aktivitas untuk menghasilkan perhitungan 
harga pokok yang lebih akurat. Namun dari 

prespektif manajerial sistem Activity-Baset 

Costing tidak hanya menawarkan lebih dari 

sekedar informasi biaya produk yang akurat 
akan tetapi juga menyediakan informasi 

tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan 

sumber daya serta dapat menelusuri biaya-

biaya secara akurat ke objek biaya selain 
produk, misalnya pelanggan dan saluran 

distribusi. Perhitungan biaya berdasarkan 

aktivitas merupakan pendekatan perhitungan 
biaya yang membebankan biaya sumber daya 

ke objek biaya seperti produk, jasa, atau 

pelanggan berdasarkan aktivitas yang 

dilakukan untuk objek biaya tersebut. 
Garrison dan Norren (2000: 148) 

mendefinisikan “Activity-Baset Costingadalah 

sistem perhitungan harga pokok produksi 
yang dirancang untuk menyediakan informasi 

biaya bagi manajer untuk pembuatan 

keputusan strategi dan keputusan lain yang 
mempengaruhi kapasitas dan biaya tetap”. 

Dasar pemikiran pendekatan perhitungan 

harga pokok produksi berdasarkan aktivitas 

ini adalah bahwa produk atau jasa perusahaan 
merupakan hasil dari aktivitas dan aktivitas 

tersebut menggunakan sumber daya yang 

menyebabkan timbulnya biaya. Biaya dari 
sumber daya dibebankan ke aktivitas 

berdasarkan aktivitas yangmenggunakan atau 

mengkonsumsi sumber daya (penggerak 
konsumsi sumber daya) dan biaya dari 

aktivitas dibebankan ke objek biaya 

berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk 

objek biaya berdasarkan aktivitas yang 
dilakukan untuk objek biaya (penggerak 

konsumsi aktivitas). Activity-Baset Costing 

mengakui hubungan sebab akibat atau 
hubungan langsung antara biaya sumber daya, 

penggerak biaya, aktivitas, dan objek biaya 

dalam membebankan biaya pada aktivitas dan 

kemudian kepada objek biasya. 

Konsep Activity-Baset Costing 
Activity-Baset Costingadalah suatu 

sistem akuntansi yang terfokus pada aktivitas-

aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan 

produk/jasa. Activity-Baset 

Costingmenyediakan informasi perihal 
aktivitas-aktivitas dan sumber daya yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-

aktivitas tersebut. Aktivitas adalah setiap 
kejadian atau kegiatan yang merupakan 

pemicu biaya (cost driver) yakni, bertindak 

sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran 
biaya dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas ini 

menjadi titik perhimpunan biaya. Dalam 
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sistem Activity-Baset Costing, biaya ditelusuri 

ke aktivitas dan kemudian ke produk. Sistem 
Activity-Baset Costingmengasumsikan bahwa 

aktivitas-aktivitaslah yang mengkonsumsi 

sumber daya dan bukannya produk. 

Ada dua dimensi sistem Activity-Baset 
Costingmenurut Hansen dan Mowen 

(2004:392), yaitu : 

1. Dimensi biaya (cost dimension), 
menyediakan informasi biaya mengenai 

sumber daya, aktivitas-aktivitas, produk, 

dan pelanggan (dari objek biaya lainnya 

yang mungkin menjadi perhatian 
perusahaan). 

2. Dimensi proses (proses dimension), 

menyediakan informasi mengenai aktivitas 
apa yang dilakukan, mengapa, dan sebaik 

apa aktivitas tersebut dilakukan. Dimensi 

ini memungkinkan perusahaan melakukan 
peningkatan-peningkatan kinerja yang 

berkesinambungan dengan mengukur 

hasilnya. 

Syarat Penerapan Activity-Baset Costing 

Menurut Supriyono (2001 : 246), dalam 
penerapannya penentuan harga pokok dengan 

menggunakan sistem Activity-Baset 

Costingmansyaratkan tiga hal: 
1. Perusahaan mempunyai tingkat 

diversifikasiyang tinggi. Sistem Activity-

Baset Costingmenyaratkan bahwa 

perusahaan memproduksi beberapa 
macam produk atau lini produk yang 

diproses dengan menggunakan fasilitas 

yang sama. Kondisi yang demikian 
tentunya akan menimbulkan masalah 

dalam membebankan biaya ke masing-

masing produk. 
2. Tingkat persaingan industri yang tinggi, 

yaitu terdapat beberapa perusahaan yang 

menghasilkan produk yang sama atau 

sejenis, maka perusahaan akan semakin 
meningkatkan persaingan untuk 

memperbesar pasarnya. Semakin besar 

tingkat persaingan maka semakin penting 
peran informasi tentang harga pokok 

dalam mendukung pengambilan 

keputusan manajemen. 

3. Biaya overhead lebih dominan 
dibandingkan biaya tenaga kerja 

langsung. Sistem Activity-Baset 

Costingakan kehilangan relevansinya bila 
biaya tenaga kerja langsung lebih 

dominan dibandingkan dengan biaya 

overhead, karena penggunaan akuntansi 

biaya tradisionalpun akan lebih akurat. 

 

Manfaat dan Keterbatasan  Activity-

Baset Costing 
Menurut  Aini ( 2009 ), Activity-Baset 

Costing membantu mengurangi distorsi yang 
disebabkan oleh alokasi biaya tradisional. 

Activity-Baset Costing juga memberikan 

pandangan yang jelas tentang bagaimana 
komposisi perbedaan produk, jasa dan 

aktivitas perusahaan yang memberi kontribusi 

sampai lini yang paling dasar dalam jangka 

panjang. Manfaat utama Activity-Based 
Costing adalah : 

1. Activity-Baset Costing menjadikan biaya 

produk yang lebih akurat dan informatif 
yang mengarahkan kepada pengukuran 

profitabilitas produk yang lebih akurat dan 

kepada keputusan stratejik yang lebih baik 

tentang penentuan harga jual, lini produk, 
pasar dan pengeluaran modal. 

2. Activity-Baset Costing menyajikan 

pengukuran yang lebih akurat tentang 
biaya yang dipicu oleh adanya aktivitas, 

hal ini dapat membantu manajemen untuk 

meningkatkan “product value” dan 
“process value” dengan membuat 

keputusan yang lebih baik tentang desain 

produk, mengendalikan biaya secara lebih 

baik dan membantu perkembangan proyek-
proyek peningkatan “value” 

3. Activity-Baset Costing memudahkan 

manajer memberika informasi tentang 
biaya relevan untuk pengambilan 

keputusan bisnis. 

 

Perbandingan Biaya Produk 

Tradisional dan Activity-Baset Costing 
Menurut mulyadi (2009), Sistem 

penentuan harga pokok produk dengan 

metode konvensional yang berdasarkan pada 
volume sangat bermanfaat jika tenaga kerja 

langsung dan bahan baku merupakan faktor 

yang dominan dalam produksi. Sistem 

penentuan harga pokok produk dengan 
metode konvensional mengasumsikan bahwa 

semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya 

tetap atau biaya variabel berkaitan dengan 
perubahan unit atau volume produk yang 

diproduksi, maka unit produk atau pendorong 

lainnya sangat berhubungan dengan unit yang 
diproduksi seperti jam tenaga kerja langsung 



 

25 
 

Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 21 - 34 

atau jam mesin. Hal ini merupakan satu-

satunya pendorong yang dianggap penting 
karena pendorong kegiatan berdasarkan unit 

bukan satu-satunya pendorong yang 

menjelaskan hubungan penyebab. Oleh karena 

itu banyak pembebanan biaya produk harus 
diklasifikasikan sebagai alokasi. 

Akuntansi biaya konvensional 

(tradisional) memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Adapun kelebihan dari akuntansi 

biaya konvensional ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Mudah diterapkan, sistem akuntansi biaya 
konvensional tidak banyak menggunakan 

cost driver, dalam mengalokasikan biaya 

produksi tidak langsung sehingga 
memudahkan manajemen dalam 

melakukan perhitungan. 

2. Mudah diaudit, biaya produksi tidak 
langsung dialokasikan berdasarkan volume 

based measurement, sehingga 

memudahkan auditor dalam melakukan 

proses audit. 
 Kekurangan dari sistem akuntansi biaya 

tradisional ini adalah sebagai dapat 

mendistorsi biaya produk. Beberapa 
penyebab distorsi biaya adalah sebagai 

berikut: 

1. Biaya overhead tidak ditelusuri ke produk 
secara individual. 

2. Total komponen biaya overhead dalam 

suatu biaya produksi senantiasa terus 

meningkat. Pada saat persentase biaya 
overhead semakin besar, maka distori 

biaya produk pun menjadi besar. 

3. Banyak kegiatan yang termasuk dalam 
biaya administrasi dan penjualan yang 

sebenarnya dapat ditelusuri ke produk. 

Selain dapat mendistori biaya produk 

kekurangan lain dari sistem akuntansi biaya 
tradisional adalah berorientasi fungsional. 

Biaya diakumulasikan berdasarkan item lini, 

kemungkinan berdasarkan fungsi seperti 
perekayasaan dalam setiap item lini. Orientasi 

fungsi ini tidak cocok dengan realitas 

fungsional silang yang sering digunakan pada 
perusahaan menufaktur. Beberapa faktor yang 

mengakibatkan suatu sistem biaya menjadi 

usang adalah adanya otomatisasi, yaitu 

perkembangan teknologi pemanufakturan, 
kompetisi yang intensif, penyederhanaan 

proses menufaktur (product just in time). 

Activity-Baset Costing adalah sistem 

yang terdiri atas dua tahap, yaitu tahap 
pertama melacak biaya pada berbagai 

aktivitas, dan tahap kedua membebankannya 

ke berbagai produk. Penentuan harga pokok 

produk secara konvensional juga melibatkan 
dua tahap, namun pada tahap pertama biaya-

biaya tidak dilacak ke aktivitas melainkan ke 

suatu unit organisasi misalnya pabrik, atau 
departemen-departemen. Baik pada sistem 

konvensional maupun Activity-Baset Costing, 

tahap kedua meliputi pelacakan biaya ke 

berbagai produk. Perbedaan prinsip 
perhitungan dari kedua metode tersebut 

adalah jumlah cost driver yang digunakan. 

Sistem penentuan harga pokok dengan 
Activity-Baset Costingmenggunakan cost 

driver yang jauh lebih baik banyak 

dibandingkan dengan sistem konven-sional 
yang hanya menggunakan satu atau dua cost 

driver berdasarkan unit. 

Pengertian Biaya Overhead Pabrik 
Menurut Armanto (2006 : 47) definisi 

biaya overhead pabrik adalah semua biaya 

pabrik selain dari bahan baku dan buruh 
langsung (biaya pemeliharaan, biaya 

penyusutan gedung, dan sebagainya). 

Biaya overhead pabrik memiliki dua 

ciri khas yang harus dipertimbangkan dalam 
pembebanannya pada hasil produksi secara 

layak. Ciri-ciri ini menyangkut hubungan 

khusus antara overhead pabrik dengan (1) 
produk itu sendiri dan (2) jumlah volume 

produksi. Berbeda dengan bahan langsung dan 

upah (buruh) langsung, biaya overhead pabrik 

merupakan bagian yang tidak berwujud dari 
barang jadi. Ciri kedua menyangkut 

perubahan sebagian unsur biaya overhead 

karena adanya perubahan volume produksi, 
yaitu overhead bisa bersifat tetap, variabel 

atau semivariabel. 

Pembebanan Biaya Overhead Pabrik 

Activity-Baset Costing 

Menurut mulyadi (2007), Activity-Baset 
Costingsistem mengalokasikan biaya 

overhead melalui prosedur dua tahap, yaitu 

sebagai berikut: 

 
1. Prosedur tahap pertama 

Pada tahap pertama penentuan harga 

pokok berdasarkan aktivitas meliputi 
empat langkah sebagai berikut : 
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a. Penggolongan berbagai aktivitas 

b. Berbagai biaya dengan berbagai 
aktivitas 

c. Penentuan kelompok-kelompok biaya 

(cost pools) yang homogen  

d. Penentuan tarif kelompok (pool rate) 

Langkah pertama dalam prosedur tahap 
pertama Activity-Baset Costing adalah 

penggolongan berbagai aktivitas. Berbagai 

aktivitas diklasifikasikan ke dalam beberapa 
kelompok yang mempunyai suatu interpretasi 

fisik yang mudah dan jelas serta cocok dengan 

segmen-segmen proses produksi yang dapat 

dikelola. Setelah menggolongkan berbagai 
aktivitas, maka langkah kedua adalah 

menghubungkan beberapa biaya dengan setiap 

kelompok aktivitas. Setelah itu, langkah 
ketiga adalah penentuan kelompok-kelompok 

biaya yang homogen. Kelompok biaya 

homogen adalah sekumpulan biaya overhead 
yang terhubungkan secara logis dengan tugas-

tugas yang dilaksanakan dan berbagai macam 

biaya tersebut dapat diterangkan oleh cost 

driver tunggal. Kemudian langkah keempat 
adalah penentuan tarif kelompok, yaitu tarif 

biaya overheadper unit cost driveryang 

dihitung suatu kelompok aktivitas tertentu 
dibagi dasar pengukur aktivitas kelompok 

tersebut. 

2. Prosedur tahap kedua 

Dalam tahap kedua, biaya untuk setiap 
kelompok biaya overheaddilacak ke 

berbagai jenis produk. Hal ini dilaksanakan 

dengan mengguna- kan tarif kelompok 
yang dikonsumsi oleh setiap produk. 

Ukuran ini merupakan penyederhanaan 

kuantitas cost driver yang digunakan oleh 
setiap produk. Overheadditentukan dari 

setiap kelompok biaya ke setiap produk 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

 
 

 

 

  
Activity-Baset Costing merupakan 

perhitungan biaya yang menentukan pada 

aktivitas-aktivitas yang menggunakan jenis 

pemicu biaya lebih banyak sehingga dapat 
mengukur sumber daya yang digunakan oleh 

produk secara lebih akurat dan dapat 

membantu puhak manajemen dalam 
meningkatkan mutu pengambilan keputusan 

perusahaan. Activity-Baset Costing 

membebankan biaya aktivitas-aktivitas 

berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya 
dan membebankan biaya pada objek biaya, 

seperti produk atau pelanggan berdasar biaya 

pemakaian kegiatan. Activity-Baset Costing 

merupakan sistem akuntansi yang 
memfokuskan pada aktivitas untuk 

memproduksi produk. 

Cost Driver 

Menurut danastri luna (2009), 
Landasan penting untuk menghitung biaya 

berdasarkan aktivitas adalah dengan 

mengidentifikasi pemicu biaya atau cost 

driver untuk setiap aktivitas. Pemahaman 
yang tidak tepat mengenai pemicu akan 

mengakibatkan ketidaktepatan pada 

pengklasifikasian biaya, sehingga 
menimbulkan dampak bagi manajemen dalam 

mengambil keputusan.Jika perusahaan 

memiliki beberapa jenis produk maka biaya 

overhead yang terjadi ditimbulkan secara 
bersamaan oleh seluruh produk. Hal ini 

menyebabkan jumlah overhead yang 

ditimbulkan oleh masing-masing jenis produk 
harus diidentifikasi melalui cost driver. 

Cost driver adalah kejadian atau 

aktivitas yang menyebabkan atau berakibat 
keluarnya biaya. DalamActivity-Baset 

Costingsistem, hal terpenting adalah 

mengidentifikasikan cost driver. Terdapat tiga 

faktor penting dalam memilih cost driver yang 
tepat: 

1. Degree of correlation(tingkat korelasi). 

2. Cost measurement. 
3. Behavioural effects. 

 

Activity-Baset Costing untuk 

perusahaan jasa 

Jasa adalah setiap kegiatan atau 

manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak 
kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak 

terwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan 

sesuatu. Proses produksinya tidak dikaitkan 
dengan suatu produk fisik. Departemen jasa 

menurut Garrison (2000: 206) adalah “Semua 

yang meliputi departemen-departemen yang 

tidak langsung berkaitan dengan aktivitas 
operasi suatu organisasi”. Departemen jasa 

berfungsi sebagai penyedia jasa atau 

membantu penyediaan aktivitas-aktivitas yang 
diperlukan dalam operasi organisasi. Prinsip 

utama penerapan Activity-Baset Costingsistem 

Overhead yang dibebankan = Tarif kelompok x 

Unit-unit Cost Driver yang digunakan 

 



 

27 
 

Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 21 - 34 

baik untuk departemen jasa maupun untuk 

perusahaan jasa tidak berbeda. Kedua 
organisasi tersebut (departemen jasa dan 

perusahaan jasa) sama-sama menghasilkan 

produk yang sulit untuk diidentifikasikan. 

Penerapan Activity-Baset Costing sistem pada 
perusahaan jasa disebabkan karena 

perusahaan jasa menghasilkan jasa tersebut. 

Menggunakan Activity-Baset Costing sistem 
dalam organisasi jasa pada dasarnya 

merupakan tindakan untuk mengatur aktivitas 

yang berhubungan dengan jasa. 

 

METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah Activity-

Baset Costing pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Kota Kendari tahun 2019. Adapun 

lokasi penelitian ini adalah Rumah Sakit 

umum daerah Kota Kendari, Kecamatan 

Kendari, Sulawesi Tenggara. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data 

1. Data kuantitatif adalah sejumlah informasi 

yang berupa angka-angka antara lain daftar 

tarif kamar. 
2. Data kualitatif adalah kumpulan data yang 

berkaitan dengan informasi yang 

dinyatakan dalam bentuk pernyataan, 
antara lain struktur organisasi dan sejarah 

singkat berdirinya Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Kendari. 

 

Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan data 
primer, data sekunder yaitu data yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 
lain). Data tersebut meliputi data biaya tetap, 

data biaya variabel, data pendukung jumlah 

pasien, data pendukung lama hari pasien. Data 

primer yaitu data yang diperoleh melalui 
wawancarasecara menyeluruh yang  

berhubungan dengan permasalahan langsung 

dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Kendari. 

Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur Pengumpulan Data dilakukan 

dengan dua cara : 

1. Interview yaitu wawancara langsung 

dengan pimpinan dan karyawan pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari 

terkait dengan objek permasalahan yang 

diteliti yaitu penentuan tarif jasa kamar. 

2. Dokumentasi yaitu penelitian terhadap 

data-data yang telah didokumentasikan 

oleh bagian administrasi dan keuangan 

serta bagian-bagian lain yang terkait 
dengan penelitian ini. 

Analisis Data 
Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 

yaitu memberikan penjelasan dan gambaran 

terinci mengenai hasil perhitungan harga 
pokok tarif kamar melalui pendekatan 

Activity-Baset Costing. Model perhitungan 

yang digunakan dalam penelitian ini yang 
diru-muskan oleh Hansen dan Mowen 

(2000:134) adalah sebagai berikut : 

1. Tarif Per Unit Cost Driver 

Tarif Per Unit Cost Driveradalah biaya per 
unit cost driveryang dihitung untuk suatu 

aktivitas. Tarif Per Unit Cost Driverdapat 

dihitung dengan rumus : 

Tarif Per Unit Cost Driver = 
Jumlah Aktivitas

Cost Driver
 

2. Pembebanan Biaya Overhead Pabrik 
PembebananBiaya Overhead Pabrik adalah 

penelusuran dan pembebanan biaya 

aktivitas ke masing-masing produk yang 

menggunakan cost driver. Pembebanan 
Biaya Overhead Pabrik dari setiap aktivitas 

dihitung dengan rumus: 

BOP yang dibebankan = Tarif Per Unit 

Cost Driver x Cost Driver yang dipilih 

 

3. Kemudian perhitungan tarif masing-masing 

tipe kamar dengan metode Aktivity-Based 
Costingdapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:  

Tarif Per Kamar = Cost Tarif Kamar + 

Laba yang diharapkan 

 

Definisi Operasional Variabel 
Untuk memberikan penjelasan 

tentang variable yang diteliti, maka terlebih 
dahulu diberikan batasan variabel sebagai 

berikut: 

1. Tarif Jasa Kamar adalah besarnya nilai jasa 

yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum 



 
28                                        Sritifani./ Analisis Penentuan Tarif Jasa Kamar Berdasarkan Activity based cos...... 
 

Daerah Kota Kendari dalam menghasilkan 

jasa utamanya yaitu pelayanan jasa kamar. 

2. Pelayanan/Perawatan adalah suatu jasa 

yang diberikan pihak Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Kendari dengan pemberian 

pelayanan pengobatan, perawatan, 
rehabilitasi, pemeriksaan medis dan 

sebagainya dalam rangka menjalankan 

fungsi social kemasyarakatan yang telah 
menjadi tugas pokok rumah sakit. 

3. Biaya jasa perawatan adalah semua biaya 

yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Kendari dalam 
menyelesaikan infrastruktur pendukung. 

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 

A. Mengidentifikasi Aktivitas 

1. Aktivitas Pelayanan Administrasi Umum 

Aktivitas pelayanan administrasi umum 

dilakukan ketika pasien tersebut 
dinyatakan perlu untuk di rawat inap. 

Aktivitas ini seperti registrasi nama, 

alamat, jenis penyakit, dan tipe kamar yang 

dipilih untuk rawat inap.  
2. Aktivitas Pelayanan Perawatan Pasien  

 Aktivitas pelayanan perawatan pasien 

dilakukan oleh perawat, seperti 
mengantarkan pasien ke kamar rawat inap, 

mencatat perkembangan kesehatan pasien, 

melakukan tensi, dan memberikan 
pertolongan pada pasien jika pasien 

membutuhkan bantuan. 

3. Aktivitas Penginapan Pasien  

 Aktivitas penginapan pasien adalah 
aktivitas pasien menggunakan fasilitas 

yang ada pada kamar rawat inap. 

4. Aktivitas Bahan Habis Pakai 
 Aktivitas bahan habis pakai dimaksud 

biaya yng digunakan untuk pasien dalam 

proses pengobatan selama proses rawat 

inap. 
5. Aktivitas Pelayanan Pemberian Makan  

 Aktivitas pelayanan pemberin makan 

adalah aktivitas pelayanan rumah sakit 
kepada pasien dengan menyediakan 

makanan sebanyak 3 kali dalam sehari 

6. Aktivitas Pelayanan Pencucian Atau 
Laundry 

 Aktivitas pelayana pencucian atau laundry 

adalah aktivitas pelayanan rumah sakit 

kepada pasien berupa pencucian sprei, 

selimut, dan sarung bantal. 
7. Aktivitas Pelayanan Pembersihan Kamar 

 Aktivitas pelayanan pembersihan kamar 

adalah aktivitas pelayanan rumah sakit 

kepada pasien dengan membersihkan 
kamar pasien, menyapu, dan mengepel 

lantai. 

8. Aktivitas Pemeliharaan Bangunannya 
 Aktivitas pelayanan bangunan adalah 

aktivitas berupa pengecetan dan renovasi 

yang dilakukan tiap tahun secara rutin oleh 

rumah sakit. Aktivitas pemeliharaan 
bangunan merupakan penggantian biaya 

penyusutan karena rumah sakit tidak 

melakukan penyusutan pada bangunannya. 

B. Pembebanan Biaya Untuk Masing-    

Masing Aktivitas 

Setelah mengetahui aktivitas-aktivitas 
yang ada, maka tahap ke dua dilakukan proses 

pengindentifikasian biaya-biaya yang timbul 

atas pengkonsumsian sumber daya saat 

melakukan aktivitas sebagai berikut : 
1. Aktivitas pelayanan administrasi umum  

Biaya-biaya yang timbul atas 

pengkonsumsian sumber daya saat 
melakukan aktivitas tersebut : 

a. Aktivitas ini dilayani 5 pegawai per 

hari. Biaya gaji Rp. 2.000.000 per 
orang untuk satu bulan, jadi untuk 5 

orang sebanyak Rp. 10.000.000 per 

bulan atau Rp. 120.000.000 per tahun 

b. Fasilitas yang terdapat didalam ruangan 

pelayanan administrasi umum antara 

lain : meja, kursi, lemari, kipas angin 

dan komputer. Penyusutan fasilitas 
ruangan pelayanan administrasi umum 

per tahun sebesar Rp. 1.890.000 (dari 

harga pembelian sebesar Rp. 
18.900.000 dan disusutkan dengan 

menggunakan metode penyusutan garis 

lurus, dengan masa manfaat 10 tahun). 
c. Aktivitas pelayanan administrasi umum 

ini membutuhkan alat tulis seperti 

kertas, pulpen, stempel, dan kuitansi. 

Biaya yang timbul atas konsumsi alat 
tulis diperkirakan sebesar Rp. 

4.800.000 

d. Aktivitas ini membutuhkan alat 
komunikasi yaitu telpon dengan biaya 

sebesar Rp. 1.500.000 per tahun 
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e. Aktivitas pelayanan membutuhkan 

sumber listrik untuk penerangan dan 
fasilitas, sehingga administrasi umum 

menghasilkan daya 1,8 kwh/hari. Biaya 

listrik per kwh sebesar Rp. 755. Jadi, 
biaya penggunaan listrik selama 

setahun dalam ruangan ini sebesar  Rp. 

496.035 (1,8 kwh × Rp. 755 × 365 

hari). 

Dengan demikian didapatkan total 

biaya untuk aktivitas pelayanan administrasi 
umum Selama tahun 2018 sebesar : 

Biaya gaji         Rp.120.000.000 

Biaya penyusutan fasilitas       Rp.1.890.000 

Biaya alat tulis kantor        Rp.4.800.000 

Biaya telpon         Rp.1.500.000 

Biaya listrik         Rp.496.035      +    

Total biaya aktivitas      =  Rp.128.686.035 

Total biaya aktivita 

2. Aktivitas pelayanan perawatan pasien  Aktivitas ini dilakukan oleh perawat untuk membantu keperluan pasien selama menjalani rawat inap. Jumlah perawat yang menangani seluruh kelas sebanyak 56 orang. Setiap kelas dilayani oleh 8 orang perawat per hari untuk 3 kali shift. Setiap perawat menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000 

per bulan. Jadi, total biaya untuk aktivitas 
pelayanan perawatan pasien sebesar         

Rp. 1.680.000.000 (56 ×12 × 2.500.000). 

3. Aktivitas bahan habis pakai  
 Aktivitas biaya bahan habis pakai adalah 

biaya yang digunakan oleh pasien rawat 

inap pada tahun 2018 sebasar                    
Rp. 798.253.421. 

4. Aktivitas penginapan pasien  

Aktivitas penginapan yang dapat dipilih 

oleh pasien terdiri dari beberapa kelas 
dengan fasilitas-fasilitas yang berbeda. 

Perbedaan fasilitas menyebabkan 

konsumsi biaya yang berbeda sehingga 
untuk mengetahui total biaya dari aktivitas 

penginapan pasien masing-masing kelas 

harus dihitung secara terpisah. 

Tempat tidur pasien Rp.8.000.000 
Eksta bed penjaga pasien Rp.2.500.000 

Televisi Rp.2.000.000 

Kulkas Rp.1.900.000 
Air Conditioner (AC) Rp.4.200.000 

Lemari kecil Rp.   500.000 

Sofa Rp.   800.000 
Kipas angin Rp.   300.000 

Kursi chitose Rp.   300.000 

Meja pasien  Rp.   500.000  + 

Jumlah Rp.21.000.000 

 

1. Aktivitas Penginapan Kelas VIP 

 
a. Fasilitas kelas VIP terdiri dari : 

Tempat tidur pasien Rp.8.000.000 

Ekstra Bed untuk penjaga  

Pasien Rp.2.500.000 
Air Conditioner (AC) Rp.4.200.000 

Televisi Rp.2.000.000 

Kulkas Rp.1.900.000 
Dispenser Rp.   300.000 

Lemari kecil Rp.   500.000 

Sofa  Rp.   800.000 

Kursi chitose Rp.   300.000 

Meja pasien Rp.   500.000 

Total harga perolehan fasilitas kelas 

utama Rp. 20.950.000 per kamar, masa 
manfaat 10 tahun. Fasilitas kelas VIP 6 

ruangan × Rp. 20.950.000 = Rp. 125.700.000. 

biaya penyusutan fasilitas kelas VIP adalah 

Rp. 12.570.000 (metode garis lurus). 

b. Beban Listrik Kelas VIP  

 

Beban listrik yang dikeluarkan oleh 
Rumah Sakit Umum Derah Kota Kendari 

adalah biaya keseluruhan penggunaan listrik 

untuk semua departemen karena 
pencatatannya tidak memisahkan per 

departemen untuk menggunakan listriknya, 

maka dasar penentuan pemakaian listrik oleh 
pengguna fasilitas untuk kelas utama 

berdasarkan daya dari masing-msing fasilitas 

tersebut dikali estimasi lama penggunaanya 

dalam sehari sehingga didapatkan pemakaian 
listrik per hari sebesar 25 KWH perhari. Tarif 

PLN per kwh sebesar RP. 755, maka 

pemkaiaan listrik untuk kelas VIP selama 
tahun 2018 sebesar Rp. 7.493.375(25kwh × 

Rp.755 × 397hari). 

 

c. Beban air kelas VIP 
 

Sama dengan beban listrik, beban 

pemakaian air juga untuk keseluruhan 
departemen. Jadi dasar perhitungan beban 

pemakaian air kamar rawat inap kelas VIP 

didasarkan pada berapa liter air yang 
digunakan per hari. Merujuk pada bank air 

yang dapat menampung air sekitar 250 liter 

(0,25𝑚3) dan bak tersebut diisi kira-kira satu 

hari satu kali. Maka dapat dihitung pemakaian 

air dengan menggunakan satuan 1 𝑚3. Tarif 

dari PDAM, RP. 6.500 /𝑀3. Dengan demikian 

pemakaian air per hari sebesar Rp. 1.625 (0,25 
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𝑚3 × Rp. 6.500), sehingga total pemakaian air 

untuk kela VIP selama setahun 2018 sebesar 

Rp. 645.125 (Rp. 1.625 × 397 hari). 

Dengan demikian, total beban untuk 

aktivitas pemberian fasilitas pasien kelas VIP 

selama tahun 2018 sebesar Rp. 20.708.500 

(Rp. 12.570.000 + 7.493.375 + 645.125). 

2. Aktivitas Penginapan Kelas I 

 
a. Fasilitas kelas I terdiri dari : 

 

Tempat tidur pasien Rp. 8.000.000 

Air Conditioner (AC) Rp. 4.200.000 
Televisi Rp.    200.000 

Kulkas  Rp. 1.900.000 

Lemari kecil Rp.   500.000 
Meja pasien Rp.   450.000 

Kursi chitose Rp.   250.000 

Total harga perolehan pasilitas kelas I 

Rp.130.000.000 untuk 15 ruangan terdiri dari 
10 tempat tidur, 5 AC, 5 televisi, 5 kulkas, 5 

lemari kecil, 10 meja pasien, dan 10 kursi 

chitose. Masa manfaat 10 tahun. Biaya 
penyusutan fasilitas kelas utama adalah 

Rp.13.000.000 (metode garis lurus). 

 
b. Beban Listrik Kelas I 

 Pemakaian listrik kelas I sebesar 15 kwh 

per hari. Tarif PLN per kwh sebesar Rp. 

755, maka pemakaian listrik untuk kelas I 
selama tahun 2018 sebesar Rp. 17.338.575 

(15kwh × Rp. 755 × 1531 hari).  

 
c. Beban Air Kelas I 

 Perhitungan pemakaian beban air pada 

kamar rawat inap kelas I didasarkan pada 
beberaa liter air yang digunakan per hari. 

Merujuk pada bak air yang dapat 

menampung air sekitar 250 liter (0,25𝑚3) 

dan bak tersebut diisi kira-kira satu hari 

satu kali. Tarif dari PDAM Rp. 6.500/𝑚3. 

Semenara satu I 𝑀3 air = 100 liter. Dengan 

demikian dapat pemakaian air perhari 

sebesar 1.625 (0,25 𝑚3 × Rp. 6.500), 
sehingga total pemakaian air untuk kelas I 

selama tahun 2018 sebesar Rp. 2.487.875 

(Rp. 1625 × 1531 hari). 

Dengan demikian total beban untuk 

aktivitas pemberian fasilitas  pasien kelas 

I selama tahun 2018sebesar Rp. 

32.826.450 (Rp. 13.000.000 + Rp. 

17.338.575 + Rp. 2.487.875). 

3. Aktivitas Penginapan Kelas II 

a. Fasilitas kelas II terdiri dari: 
Tempat tidur pasien Rp. 8.000.000 

Kipas angin Rp.    300.000 

Meja pasien Rp.    450.000 

Kursi chitose Rp.    250.000 

  

Total harga perolehan fasilitas kelas II 

Rp. 132.000.000 untuk 5 ruangan terdiri dari 
15 tempat tidur, 5 kipas angin 15 meja pasien, 

dan 15 kursi chitose. Masa manfaat 10 tahun. 

Biaya penyusutan fasilitas kelas II adalah 

Rp.13.200.000 (menggunakan metode garis 

lurus). 

b. Beban Listrik Kelas II 

 Pemakaian listrik per hari unuk kamar 
kelas IIsebesar 8 kwh per hari. Tarif PLN 

per kwh sebesar Rp. 755, maka pemakaian 

listrik untuk kelas II selama tahun 2018 
sebesar Rp.13.547.720 (8 kwh × Rp. 755 × 

2243 hari). 

c. Beban air kelas II  

 Perhitungan pemakaian beban air pada 
kamar rawat inap kelas II didasarkan pada 

beberapa liter air yang digunakan per hari. 

Merujuk pada bak air yang dapat 

menampung air sekitar 250 liter (0,25𝑚3) 

dan bak tersebut diisi kira-kira satu hari 

satu kali. Tarif dari PDAM, Rp. 6.500/𝑚3, 

sementara 1 𝑚3 air adalah 1000 liter. 
Dengan demikian dapat pemakaian air per 

hari sebesar Rp. 1.625 (0,25𝑚3 × Rp. 

6.500), sehingga total pemakaian air untuk 

kelas utama selama tahun 2018 sebesarRp. 
3.644.875 (Rp. 1.625 × 2243 hari). 

 Dengan demikian, total beban untuk 

aktivitas, pemberian fasilitas pasien kelas 
II selama tahun 2018 sebesar Rp. 

30.292.595(Rp. 13.200.000+ Rp. 

13.547.720 + Rp. 3.644.875). 

4. Aktivitas Penginapan Kelas III 

 

a. Fasilitas Kelas III terdiri dari: 

Tempat tidur pasien Rp. 8.000.000 
Meja pasien Rp.    450.000 

Kursi Chitose Rp.    250.000 

Total harga perolehan fasilitas kelas III 
Rp.278.400.000 untuk 8 ruangan terdiri dari 

32 tempat tidur, 32 meja pasien, dan 32 kursi 
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chitose. Masa manfaat 10 tahun. Biaya 

penyusutan fasilitas kelas III adalah 

Rp.27.840.000(metode garis lurus).  

b. Beban Listrik Kelas III 

 Pemakaian listrik per hari untuk kamar 

kelas III sebesar 0,5 kwh per hari. Tarif 
PLN per kwh sebesar Rp. 755, maka 

pemakaian listrik untuk kelas III selama 

tahun 2018 sebesar Rp. 1.365.040  (0,5 
kwh × Rp. 755 × 3616 hari). 

c. Beban Air Kelas III 

 Perhitungan pemakaian beban air pada 

kamar rawat inap kelas III didasarkan pada 
beberapa liter air yan digunakan per hari. 

Merujuk pada bak air yang dapat 

menampung air sekitar 250 liter (0,25𝑚3) 
dan bak tersebut diisi kira-kira satu hari 

satu kali. Tarif dari PDAM, Rp. 6.500/𝑚3, 

sementara 1 𝑚3 air adalah 1000 liter. 

Dengan dengan demikian dapat pemakaian 

air per hari sebesar Rp. 1625 (0,25𝑚3 × 

Rp. 6.500), sehingga total pemakaian air 

untuk kelas III selama tahun 2018 sebsar 

Rp. 5.876.000 ( Rp. 1625 ×3616 ). 
 Dengan demikian, total beban untuk 

aktivitas pemberian fasilitas pasien kelas 

III selama tahun 2018 sebesar Rp. 
35.081.040 (Rp. 27.840.000 + Rp. 

1.365.000 + Rp. 5.876.000). 

 Berdasarkan hasil perhitungan di atas, 
dapat disimpulkan total biaya aktivitas 

pemberian fasilitas masing-masing kelas 

rawat inap sebagai berikut : 

 VIP  Rp. 20.708.500 
Kelas I Rp.   32.826.450 

Kelas II Rp.   30.392.595   

Kelas III Rp.   35.081.040 
Jumlah Rp. 119.008.585 

5. Aktivitas pelayanan pemberian makan  

 Biaya-biaya yang timbul dari aktivitas 
pelayanan pemberian makan sebagai 

berikut: 

a. Jumlah karyawan dapur sebesar 8 orang 

dengan gaji perbulan sebesar 
Rp.1.200.000, sehingga biaya gaji dapur 

selama 1 tahun Rp. 72.000.000(5orang × 

12 bulan × Rp. 1.200.000) 
b. Biaya bahan makan pasien selama 1 bulan 

rata senilai Rp. 30.253.000 jadi setahun 

adalah Rp. 363.036.000(Rp. 30.253.000 × 

12) 
c. Biaya penyusutan fasilitas dapur seperti 

kompor, panci, penggorengan, piring 

sendok, kursi, lemari, Teflon, rak, kulkas, 

termos dan wajan diperkirakan sebesar Rp. 
2.400.000 (dari harga perolehan secara 

keseluruhan diperkirakan Rp. 12.000.000 

dengan masa manfaat 5 tahun) 

d. Biaya gas untuk keperluan dapur untuk 1 
bulan rata-rata sebesar Rp. 2.844.000 jadi 

setahun sebesar Rp. 34.128.000( Rp. 

2.844.000 × 12 ) 
e. Biaya listrik meliputi pemakaian lampu, 

kulkas, diperkirakan sebesar 10,97 kwh per 

hari sehingga beban listrik selama tahun 

2018 untuk aktivitas pemberian makan 
pasien sebesar Rp. 3.023.057(10,97 kwh × 

Rp. 755 × 365 hari) 

 Biaya penggunaan air untuk aktivitas 
pencucian yaitu sebesar 325 liter perhari 

sehingga beban air aktivitas selama tahun 

2018 sebesar Rp. 771.063 (325/1000 liter × 

Rp. 6.500 × 365 hari) 

Dengan demikian, total biaya untuk 

pencucian secara keseluruhan tahun 

2018adalah : 
Biaya gaji karyawan Rp.   72.000.000 

Biaya bahan makan Rp. 363.036.000 

Biaya penyusutan fasilitas  Rp.     2.400.000 
Biaya gas Rp.   34.128.000 

Biaya listrik Rp.     3.023.057 

Biaya air Rp.         
771.063+ 

Total biaya aktivitas  

pemberian makan pasien Rp. 

475.358.120 

6. Aktivitas Pelayanan  Pencucian Atau 

Laundry 
Biaya-biaya yang timbul dari aktivitas-

aktivitas pelayanan pencucian atau laundry 

sebagai berikut : 
a. Biaya gaji karyawan laundry (4 orang 

karyawan Rp. 1.500.000) yaitu Rp. 

6.000.000 dengan asumsi pertahun sebesar 

Rp. 72.000.000 (Rp. 6.000.000 × 12 
tahun). 

b. Peralatan laundry yaitu 2mesin cuci 7kg 

Rp. 5.000.000 dengan masa manfaat 10 
tahun. Biaya penyusutan peralatan laundry 

per tahun adalah Rp. 1.000.000 

c. Biaya perlengkapan laundry, meliputi 
detergen bubuk, bayclin 600 m, 

pengharum cucian, dan setrika. Total biaya 

yang dikeluarkan untuk perlengkapan cuci 

sebesar Rp. 10.676.500 
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d. Biaya listrik untuk mesin cuci dengan 

perkiraat 7,5 kwh per hari, sehingga beban 
listrik aktivitaslaundry untuk Selama tahun 

2018 sebesar Rp.2.066.812 (7,5 kwh × Rp. 

755 × 365 hari) 

e. Biaya penggunaan air untuk aktivitas 
pencucin yaitu sebesar 325 liter perhari 

sehingga beban air aktivitas laundry 

selama tahun 2018 sebesar Rp. 771.063 
(325/1000 liter × Rp. 6.500 × 365 hari). 

Dengan demikian, total biaya untuk 

pencucian secara keseluruhan tahun 2018 

adalah: 
Biaya gaji karyawan  Rp. 72.000.000 

Biaya penyusutan 

Perelatan laundry Rp.   1.000.000 
Biaya perlengkapan  

laundry Rp. 10.676.500 

Biaya listrik Rp.   2.066.500 
Biaya air Rp.      771.063      + 

Total biaya Rp. 86.514.375 

7. Aktivitas pelayanan pembersihan kamar 
Biaya-biaya yang timbul dari aktifitas 

pembersihan kamar berikut : 

a. Karyawan pembersihan kamar yang 
melayani unit rawat inap terdiri dari 4 orng 

biaya gaji seorang karyawan pembersihan 

kamar per bulan Rp. 1,500.000, sehingga 

biaya gaji karyawan pembersihan kamar 
per tahun Rp. 72.000.000 (4 × Rp. 

1.500.000 × 12 tahun ) 

b. Biaya perlengkapan pembersihan kamar 
meliputi super pell, pertex, dan pengharum 

kamar mandi. Total biaya untuk 

perlengkapan pembersihan kamar selama 

tahun 2018 adalah Rp. 7.250.000. 
c. Biaya peralatan pembersihan kamar 

meliputi windo washer, kain lap, dan 

peralatan lannya. Biaya pembelian 
peralatan pembersihan kamar selama tahun 

2018 sebesar Rp. 1.800.000 

Dengan demikian, total beban aktivitas 
pelayanan pembersihan kamar adalah : 

Biaya gaji Rp.  72.000.000 

Biaya perlengkapan 

cleaning Rp.    7.250.000 
Biaya perelatan  

alat pembersihan kamar Rp.    1.800.000 + 

Total biaya kamar Rp.  81.050.000 

 
1. Aktivitas pemeliharaan bangunan Luas 

bangunan Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Kendari adalah sebagai berikut : 

Bangunan   luas gedung 

Kantor keuangan   420 
VIP                                45 

Kelas I                           53 

Kelas II   68 

Kelas III 135 + 

Jumlah 721 

Aktivitas pemeliharaan bangunan tediri dari 

biaya-biaya sebagai berikut: 
Pemeliharaan rutin/ 

berkala gedung kantor    Rp.   28.773.000 

Biaya pemeliharaan rutin/ 
berkala  rawat inap          Rp.   75.000.000+ 

Total biaya aktivitas  

pemeliharaan bangunan   Rp.  103.773.000 

C. Menghitung Harga Pokok Rawat   

Inap 
 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam 

perhitungan taif rawat inap adalah sebagai 

berikut : 
1. Menghitung biaya overhead yang 

dibebankan pada masing-masing kelas 

dengan cara : 
BOP yang dibebankan = tarif cost driver 

per unit x driver yang digunakan oleh 

masing-masing kelas rawat inap. 
2. Menjumlahkan seluruh biaya aktivitas 

yang telah dikelompokkan 

3. Membagi total biaya aktivitas masing-
masing kelas rawat inap dengan jumlah 

hari rawat inap dengan masing-masing 

kelas. 

PEMBAHASAN 

A. Perbandingan Dalam Penetapan 
Tarif Jasa Rawat Inap 

Perhitungan harga pokok rawat inap 
yang selama ini digunakan Rumah Sakit 
adalah menggunakan sistem biaya tradisional, 
yaitu menjumlahkan biaya tenaga kerja dan 
biaya overhead pabrik. Dalam sistem Activity-
Baset Costing, yaitu harga pokok rawat inap 
diperoleh dari setiap aktivitas-aktivitas yang 
terjadi dalam tarif rawat inap. Hasil 
perhitungan harga pokok tarif rawat inap 
antara sistem Activity-Baset Costing dengan 
sistem yang digunakan oleh rumah sakit dapat 
dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Perbandingan tarif jasa rawat inap 

Kelas Tarif rumah 

sakit (Rp) 

Tarif ABC 

(Rp) 

Selisih 

(Rp) 

VIP 500.000 590.090 90.090 

Kelas I 250.000 487.577 237.577 

Kelas II 200.000 448.247 248.247 

Kelas III 150.000 398.708 248.708 

 Sumber: data diolah 

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat 
diketahui bahwa hasil perhitungan tarif rawat 

inap dengan menggunakan perhitungan 

activity based costing pada Kelas VIP Rp. 
590.090, Kelas I Rp. 487.577, Kelas II Rp. 

448.247 dan Kelas III Rp. 398.708. Dari hasil 

tersebut, jika dibandingkan dengan metode 

tradisional, terlihat bahwa Kelas VIP Rp. 
500.000, Kelas I Rp. 250.000, Kelas II Rp. 

200.000 dan Kelas III Rp. 150.000.terlihat 

lebih besar dengan menggunakan metode 
activity based costing dibandingkan 

menggunakan metode tradisional. Dapat 

dilihat pada hasil perhitungan activity based 

costing selisih antara tarif yang digunakan 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Kendari sebesar VIP Rp. 90.090, Kelas I 

237.577, Kelas II 248.247 dan Kelas III 
248.708. 

 

1. Perbedaan yang terjadi antara tarif jasa 
rawat inap dengan menggunakan metode 

tradisional dan metode activity based 

costingdisebebkan karena pembebanan 
biayaoverhead pada masing-masing 

produk dibebankan hanya pada satu cost 

driver saja. Akibatnya cenderung terjadi 

distorsi pada pembebanan biaya overhead. 
Sedangkan pada metode activity based 

costingtelah mampu mengalokasikan biaya 

aktivitas ke setiap kamar secara tepat 
berdasarkan konsumsi masing-masing 

aktivitas mulai dari aktivitas pelayanan 

administrasi umum, aktivitas pelayanan 
perawatan pasien, aktivitas bahan habis 

pakai, aktivitas penginapan pasien, 

aktivitas pemberian makan, aktivitas 

pelayanan pencucian atau laundry, 
aktivitas pelayanan pembersihan kamar, 

sampai dengan aktivitas pemeliharaan 

bangunan, sehingga diperoleh informasi 
biaya rawat inap yang lebih akurat.  

 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Berdasarkan hasil perhitungan tarif jasa 

rawat inap pada bab sebelumnya maka 
dapat disimpulkan bahwa perhitungan tarif 
jasa kamar inap dengan menggunakan 
activity-based costing system,dilakukan 
melalui dua tahap. Tahap pertama biaya 
ditelusuri ke aktivitas yang menimbulkan 
biaya dan kemudian tahap kedua 
membebankan biaya aktivitas ke produk.  
Dari perhitungan tarif rawat inap dengan 
menggunakan metode activity-based 
costing diketahui besarnya tarif untuk 
Kelas VIP Rp. 590.090, Kelas I Rp. 
487.577, Kelas II Rp. 448.247 dan Kelas 
III Rp. 398.708.  

2. Hasil perhitungan tarif rawat inap dengan 
menggunakan metode activity-based 
costing, apabila dibandingkan dengan tarif 
rawat inap yang digunakan oleh rumah 
sakit saat ini terlihat bahwa untuk kelas 
VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III 
memberikan hasil yang lebih besar. Selisih 
untuk Kelas VIP Rp. 90.090, Kelas I Rp. 
237.577, Kelas II Rp. 248.247 dan Kelas 
III Rp.248.708. Perbedaan tarif yang 
terjadi disebabkan karena pembebanan 
biaya overhead pada masing-masing 
poduk. Activity-based costing telah mampu 
mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap 
kamar secara tepat berdasarkan konsumsi 
masing-masing aktivitas. 

 

SARAN 

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari 
sebaiknya mulai mempertimbangkan tarif 

rawat inap dengan menggunakan activity-

based costing karena dengan activity-based 

costing akan diperoleh informasi biaya 
rawat inap yang lebih akurat. 

2.  Karena penelitian ini hanya terbatas pada 

rawat inap pasien umum maka diharapkan 
pada penelitian selanjutnya agar 

melakukan penelitian terhadap semua 

pasien rawat inap. 
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Abstract: Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui pengaruh Good 

Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2018. Data yang digunakan merupakan data sekunder yakni 

laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2018. Metode analisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi data panel dengan menguji secaraparsial 
bagaimana pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

parsial Good Corporate Governanceberpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan Return On 

Equitynilai tstatistik> thitung sebesar    -2.882505> 1.6603 dengan 

probabilitas sebesar 0.0000 < 0,05 sehingga hipotesis 1 diterima. 
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1. PENDAHULUAN 

Persaingan dalam dunia perbankan 

semakin ketat dan berkembang dengan begitu 

pesatnya. Perkembangan perbankan yang 
sangat pesat serta dengan tingkat 

kompleksitas yang tinggi dapat berpengaruh 

terhadap performa suatu bank. Bank akan 
terus meningkatkan kualitasnya dengan selalu 

meningkatkan kinerja perusahaannya, hal ini 

tentu saja berkaitan dengan tujuan perusahaan 

yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dan 
mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan dalam waktu yang lama. 

Kinerja merupakan salah satu indikator 
yang sangat penting, tidak saja bagi 

perbankan tetapi juga bagi investor. Kinerja 

sebagai tolak ukur keberhasilan untuk 

mencapai hasil terbaik dari apa yang telah 
dicita-citakan perusahaan. Meningkatkan 

kinerja maka akan menimbulkan dampak 

positif terhadap produktivitas perusahaan. Hal 
tersebut dilakukan agar perusahaan dapat 

mencapai efektivitas dan efisiensi yang 

maksimal yang berujung pada peningkatan 
profitabilitas perusahaan. 

Bank perlu memiliki suatu ukuran 

untuk mengukur pencapaian sasaran dan 

tujuan dalam periode waktu tertentu yaitu 
dengan pengukuran kinerja. Pengukuran 

kinerja adalah penentuan secara periodik 

gambaran perusahaan yang berupa kegiatan 
operasional, struktur organisasi, dan karyawan 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Pengukuran kinerja digunakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan keputusan 

yang diambil oleh manajer. Kinerja keuangan 

pada umumnya merupakan salah satu alat 
ukur yang digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan dalam mengukur atau 

menentukan sejauh mana kualitas perusahaan.  
Kinerja perusahaan dapat dinilai dari 

laporan keuangan yang dikeluarkan secara 

periodik. Laporan keuangan berupa neraca, 

rugi laba, arus kas, dan perubahan modal yang 
secara bersama-sama memberikan suatu 

gambaran tentang posisi keuangan 

perusahaan. Selain itu juga dapat diukur 
dengan rasio-rasio keuangan, seperti Market 

Share Growth, Return On Investment (ROI), 

Return On Asset (ROA), ROI growth, Return 
On Equity (ROE), Price Earning Ratio, dan 

rasio-rasio keuangan lainnya (Noorizkie 

2013). 
Good Corporate Governance 

menjelaskan hubungan antara partisipan 

dalam sebuah perusahaan untk menentukan 

arah kinerja perusahaan. Dalam hal ini Good 
Corporate Governance yaitu berbagai proses, 

kebijakan, dan aturan yang memengaruhi 

pengelolaan serta pengontrolan suatu 
perusahaan. Good Corporate Governance 

membantu terciptanya hubungan yang 

kondusif dan dapat dipertanggung jawabkan 

di dalam perusahaan dalam meningkatkan 
kinerja perusahaan.  

Hutami (2014) Good Corporate 

Governance di Indonesia sangat diperlukan 
setelah terjadinya krisis moneter yang 

melanda Indonesia pada tahun 1998. 

Perusahaan pada saat itu dinilai tidak 
transparan dalam menyajikan laporan 

keuangan dan terkesan dimanipulasi.Ningsy 

(2018) Penerapan konsep Good Corporate 

Governance dalam perbankan mendapatkan 
perhatian dari Bank Sentral yaitu Bank 

Indonesia.Tahun 2013 Bank Indonesia 

memberi sanksi kepada empat bank yakni PT. 
Bank Mega Tbk, PT. Bank Panin Tbk, PT. 

Bank Jabar Banten Tbk, dan PT. Bank 

Mestika Dharma. Bank Indonesia memberi 
sanksi kepada empat bank berupa batasan 

karena empat bank tersebut tak menerapkan 

Good Corporate Governance. 

Penerapan Good Coprorate 
Governance erat kaitannya dengan 

pengambilan keputusan pemegang saham dan 

investor. Penerapan Good Corporate 
Governance yang efektif maka pemegang 

saham dan investor akan lebih percaya 

terhadap pengelolaan dan berkeyakinan akan 

memperoleh return atas investasi yang mereka 
lakukan karena penerapan Good Corporate 

Governance dapat melindungi kepentingan 

pemegang sahamdan investor secaraefektif 
(Perdana 2016). Penerapan Good Corporate 

Governance sangat diperlukan agar bank 

dapat terus bertahan dalam menghadapi 
persaingan di dunia perbankan yang semakin 

ketat.Prinsip yang dibutuhkan agar terciptanya 

perusahaan perbankan yang sehat yaitu 

transparansi, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, kewajaran, dan 

kemandirian. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh Good Corporate 
Governance terhadap kinerja keuangan 
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perusahaan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-
2018. 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Bank 

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 

tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 
tentang perbankan, bank adalah  badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Menurut Asni (2017) Bank merupakan suatu 

badan usaha yang tugas utamanya sebagai 

lembaga perantara keuangan yang 

menyalurkan dana dari pihak yang berlebihan 
dana kepada pihak yang membutuhkan dana 

pada waktu yang ditentukan. 

 

Fungsi Bank  

Menurut Mardiasmo (2006) fungsi bank 

terdiri dari: 

1. Agent of trust 
Dasar utama dalam kegiatan perbankan 

adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal 

penghimpunan dana maupun penyaluran 
dana. Masyarakat akan berminat 

menitipkan dananya di bank apabila 

dilandasi oleh unsur kepercayaan. 
2. Agent of development 

Sektor kegiatan perekonomian masyarakat 

yaitu sektor moneter dan sektor rill, tidak 

dapat dipisahkan. Sektor rill tidak dapat 
bekerja dengan baik apabila sektor 

moneter tidak bekerja dengan baik. Kedua 

sektor tersebut berinteraksi saling 
mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 

 

3. Agent of services   
Bank juga memberikan penawaran jasa-

jasa perbankan yang lain kepada pihak 

masyarakat secara umum. Jasa yang 

ditawarkan pihak perbankan erat kaitannya 
dengan kegiatan perekonomian masyarakat 

secara umum, antara lain dapat berupa jasa 

pengiriman uang, jasa penitipan barang 
berharga, jasa pemberian jaminan bank, 

dan jasa penyelesaian tagihan. 

 

Good Corporate Governance 

Sekaredi (2011) Corporate Governance 

sebagai suatu proses dan struktur yang 
digunakan oleh organ perusahaan guna 

memberikan nilai tambah pada perusahaan 

secara berkesinambungan dalam jangka 

panjang bagi pemegang saham, dengan tetap 
memperhatikan kepentingan stakeholder 

lainnya, berlandaskan peraturan perundangan 

dan norma yang berlaku. Forum Corporate 
Governance In Indonesia (FCGI) 

mendefenisikan Corporate Governance 

sebagai perangkat peraturan yang menetapkan 

hubungan antara pemegang saham, pengurus, 
pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta 

para pemegang kepentingan intern dan ekstern 

lainnya sehubungan dengan hak-hak dan 
kewajiban mereka, atau dengan kata lain 

sistem yang mengarahkan danmengendalikan 

perusahaan. Menurut Monks (2003) 
Corporate Governance diartikan pula sebagai 

sistem yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan yang menciptakan nilai tambah 

(value added) untuk semua stakeholder. 

 

Penerapan Prinsip Good Corporate 

Governance 
1. Keterbukaan (Transparancy) 

Menurut Wulandari (2006), 

Keterbukaan (Transparancy) adalah adanya 
pengungkapan yang akurat dan tepat pada 

waktunya serta transparansi penting bagi 

kinerja perusahaan, kepemilikan, serta 

pemegang kepentingan. Untuk menjaga 
objektivitas dalam menjalankan bisnis, 

perusahaan harus menyediakan informasi 

yang material dan relevan dengan cara yang 
mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 

kepentingan. 

 

2. Akuntabilitas (Accountability) 
Menurut Wulandari (2006), 

akuntabilitas menekankan pada pentingnya 

penciptaan sistem pengawasan yang efektif 
berdasarkan pembagian kekuasaan antara 

komisaris, direksi, dan pemegang saham yang 

meliputi monitoring, evaluasi, dan 
pengendalian terhadap manajemen untuk 

menyakinkan bahwa manajemen bertindak 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham 

dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. 
Prinsip akuntabilitas menjelaskan 

fungsi,pelaksanaan,sertapertanggungjawaban 

manajemen perusahaan sehingga pengelolaan 
perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan 
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ekonomis. Perusahaan harus dikelola secara 

benar terukur dan sesuai kepentingan 
perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan stakeholder 

lainnya.   

 
3. Tanggung Jawab (Responsibility)  

Menurut Wulandari (2006), Tanggung 

jawab (Responsibility) adalah tanggung jawab 
pengurus dalam manajemen, pengawasan 

manajemen serta pertanggungjawaban kepada 

perusahaan dan para pemegang saham. prinsip 

ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa 
tanggung jawab merupakan konsekuensi logis 

dari adanya wewenang, menyadari akan 

adanya tanggung jawab sosial, menghindari 
penyalahgunaan wewenang kekuasaan, 

menjadi profesional dan menjunjung etika dan 

memelihara bisnis yang ketat. 
 

4. Independensi (Independency) 

Independensi atau kemandirian adalah 

suatu keadaan dimana perusahaan dikelola 
secara profesioanl tanpa benturan kepentingan 

dan pengaruh atau tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. Menurut Wulandari 

(2006) independensi yaitu perusahaan harus 
dikelola secara independen sehingga masing-

masing struktur perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi 

oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk 
menghindari adanya potensi konflik 

kepentingan yang mungkin timbul oleh para 

pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini 
menuntut adanya rentang kekuasaan antara 

komposisi mayoritas, komite dalam komisaris, 

dan pihak luar seperti auditor. Keputusan 

yang dibuat dan proses yang terjadi harus 
obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan 

pihak-pihak tertentu. 

 
5. Kewajaran (Fairness) 

 

MenurutWulandari (2006) kewajaran 
(fairness) adalah prinsip perlakuan yang adil 

bagi seluruh pemegang saham, terutama 

kepada pemegang saham minoritas dan 

pemegang saham asing dari kecurangan. 
Perusahaan harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan lainnya berdasarkan 

asaskewajaran dan kesetaraan. 
 

Self Assessment Good Corporate 

Governance 
Self Assessment Good Corporate 

Governance merupakan pelaksanaan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance yang 

berisikan 11 faktor penilaian pelaksanaan 
Good Corporate Governance. Bank setiap 

tahun melakukan Self Assessment (penilaian 

sendiri) terhadap pelaksanaan Good 
Corporate Governance yang dipublikasikan di 

laporan keuangan tahunan.Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan perihal penerapan tata 

kelolabagi bank umum dalam rangka 
memastikan pelaksanaan Good Corporate 

Governance menggunakan penilaian sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Direksi 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas 

Komite 

4. Penanganan benturan kepentingan 

5. Penerapan fungsi kepatuhan 

6. Penerapan fungsi audit intern 

7. Penerapan fungsi audit ekstern 

8. Penerapan manajemen risiko termasuk 

sistem pengendalian intern  

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait 

(related party) dan penyediaan dana 
besar (large exposures)  

10. Transparansi kondisi keuangan dan non 

keuangan Bank, laporan pelaksanaan 
GCG dan pelaporan internal 

11. Rencana strategis Bank. 

 
Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia 

mengenai penilaian tingkat kesehatan bank 

umum dengan menggunakan pendekatan 
risiko (RBBR), penilaian terhadap 

pelaksanaan  Good Corporate Governance 

dikelompokkan dalam suatu governance 
system yang terdiri dari 3 (tiga) aspek 

governance, yaitu governance structure, 

governance process, dan governance 

outcome.  
 

1. Governance Structure 

Penilaian Governance Structure bertujuan 
untuk menilai kecukupan struktur dan 

infrastruktur tata kelola bank agar proses 

pelaksanaan prinsip Good Corporate 
Governance menghasilkan outcome yang 
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sesuai dengan harapan stakeholders bank. 

Struktur tata kelola bank adalah komisaris, 
direksi, komite dan satuan kerja pada bank. 

Adapun yang termasuk infrastruktur tata 

kelola bank antara lain adalah kebijakan dan 

prosedur bank, sistem informasi manajemen 
serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 

masing-masing struktur organisasi. 

 
2. Governance Process 

Penilaian Governance Process bertujuan 

untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan 

prinsip Good Corporate Governance yang 
didukung oleh kecukupan struktur dan 

infrastruktur tata kelola bank sehingga 

menghasilkan outcome yang sesuai dengan 
harapan stakeholders bank. 

 

3. Governance Outcome 
Penilaian Governance Outcome bertujuan 

untuk menilai kualitas outcome yang 

memenuhi harapan stakeholders bank yang 

merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip 
Good Corporate Governance yang didukung 

oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata 

kelola bank.     
 

Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja merupakan suatu pola tindakan 
yang dilaksanakan untuk mencapai suatu 

tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan 

tertentu yang diukur dengan standar. Menurut 

Noorizkie (2013) kinerja merupakan suatu 
istilah secara umum yang digunakan untuk 

sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari 

suatu organisasi pada suatu periode dengan 
referensi pada sejumlah standar seperti biaya-

biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, 

dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban 

atau akuntabilitas manajemen dan 
semacamnya. Fahmi, (2011: 239) menyatakan 

kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 
perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan dengan baik dan benar. Kinerja 
keuangan perusahaan merupakan hal penting 

yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimana pun, karena kinerja keuangan 

merupakan cerminan dari kemampuan 
perusahaan dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber dayanya. 

 

 

Return On Equity 

Return On Equity (ROE) adalah 
perbandingan laba bersih setelah pajak 

dengan ekuitas. Menurut Kasmir (2015: 

204) Semakin besar rasio ini menunjukkan 

kemampuan modal disetor bank dalam 
menghasilkan laba pemegang saham 

semakin besar. Rasio ROE merupakan 

indikator yang penting bagi para pemegang 
saham dan calon investor untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memperoleh laba 

bersih yang dikaitkan dengan pembayaran 

dividen. Para pemegang saham saat 
menanamkan modalnya pada perusahaan 

dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan secara maksimal.  
Ningsy (2018: 26) mengungkapkan 

salah satu cara untuk memperoleh 

keuntungan secara maksimal yaitu dengan 
pengelolaan yang baik karena pemegang 

saham memiliki keterbatasan dalam 

mengelola perusahaan sehingga pihak 

manajemen perusahaan harus menerapkan 
prinsip transparansi dalam melaporkan 

semua kegiatan perusahaan. Berikut adalah 

rumus Return On Equity (Fahmi, 2011):  
 

ROE

=  
Laba Bersih Setelah Pajak

Ekuitas
 X 100% 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek 
Indonesia melalui website resmi 

www.idx.co.id. Objek dalam penelitian ini 

adalah Good Corporate Governance sebagai 

variabel independen dan kinerja keuangan 
perusahaan sebagai variabel dependen.  

 

Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014-

2018. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan 

yang berjumlah 43  perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-
2018.  

 

Sampel 
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Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling. 
Metode purposive sampling adalah teknik 

pengumpulan data atas dasar strategi 

kecakapan atau pertimbangan pribadi semata. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk 
memilih sampel penelitian adalah sebagai 

berikut:  

1. Go publik atau terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 

2. Mempublikasi laporan tahunan (annual 

report) 

3. Mengungkapkan nilai self assessment 
Good Corporate Governance  

4. Penerapan Good Corporate Governance 

diukur dengan menggunakan nilai 
komposit 

 

Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data berupa angka-angka 

yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 
melalui website resmi www.idx.co.id dan 

website masing-masing bank berupa laporan 

keuangan tahun 2014-2018. 
 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah 
data sekunder. Data sekunder merupakan data 

penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara. Data 

sekunder yang digunakan berupa laporan 
tahunan perusahaan perbankan yang go publik 

dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2014-2018 yang telah dipublikasikan.  
 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan datadalam 

penelitian ini adalah dokumentasi. 
Dokumentasi merupakan pengumpulan data 

dari laporan keuangan perusahaan perbankan 

yang diteliti dari tahun 2014-2018 serta data 
lain yang di perlukan dalam penelitian ini. 

 

Metode Analisis Data 
Dalam upaya mengelolah data serta menarik 

kesimpulan maka peneliti menggunakan 

program Eviews 10. Adapun analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

 

Analisis Regresi Data Panel 

Data panelbiasadisebut data 

longitudinal latau data runtun waktu silang 
(cross-sectional time series), dimana banyak 

kasus (orang, perusahaan, Negara dan lain-

lain) diamati pada dua periode waktu atau 

lebih yang diindikasikan dengan penggunaan 
data time series. Data panel dapat 

menjelaskan dua macam informasi yaitu: 

informasi cross-section pada perbedaan antar 
subjek, dan informasi time series yang 

merefleksikan perubahan pada subjek waktu. 

Ketika kedua informasi tersebut tersedia, 

maka analisis data panel dapat digunakan. 
Keuntungan menggunakan data panel adalah 

(Gujarati, 2003): 
a. Penggunaan data panel yang meliputi 

data cross section dalam rentang waktu 

tertentu, rentan dengan adanya 

heterogenitas. Penggunaan teknik 
estimasi data panel akan 

memperhitungkan secara eksplisit 

heterogenitas tersebut. 

b. Dengan menggunakan kombinasi data 
akan memberikan informasi tingkat 

kolinearitas yang lebih kecil antar 

variabel dan lebih efisien. 
c. Penggunaan data panel dapat 

meminimumkan bias yang dihasilkan jika 

mengagresikan data individu ke dalam 
agregasi yang lebih luas. 

d. Dalam data panel, variabel akan tetap 

menggambarkan perubahan lainnya 

akibat penggunaan data time series. 
Selain itu penggunaan data yang tidak 

lengkap (unbalanced data) tidak akan 

mengurangi ketajaman estimasi. 
Maka persamaan regresi dalam 

penelitian ini diformulasikan sebagai berikut: 

𝒀 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏𝒊𝒕 + 
𝒊𝒕

 

Dimana:  

Y = KinerjaKeuangan Perusahaan 

β0 = Konstanta 

β1 = KoefisienRegresi 
Xit1 = Good Corporate Governance 

it = NilaiResidu 

 

Dalam analisis data panel, ada 4 

kemungkinan yang bias terjadi, yaitu: 
1. Slope tetap tetapi intercept yang berbeda 

antar individu 

2. Slope  tetap tetapi intercept yang berbeda 
antar individu dan waktu 



 

41 
 

Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 35 - 45 

3. intercept dan slope tetap antar waktu dan 

 individu sedangkan residual 
yang berbeda antar waktu dan individu 

4. Semua koefisien (slope dan intercept) 

berbeda antar individu  

Adanya kemungkinan ini, maka 
dalam analisis regresi data panel didekati 

dengan tiga jenis model penghitungan yang 

tentunya saling berbeda satu sama lain. 
Berikut pendekatannya: 

1. Common-Constant (The Pooled OLS 

Method = PLS).  

Common Effect menggabungkan 
data cross section dengan time series dan 

menggunakan metode OLS untuk 

mengestimasi model data panel tersebut 
(Widarjono, 2009). Model ini merupakan 

model paling sederhana dibandingkan 

dengan kedua model lainnya. Model ini 
tidak dapat membedakan varians antara 

silang tempat dan titik waktu karena 

memiliki intercept yang tetap, dan bukan 

bervariasi secara random (Kuncoro, 2012).  
 

2. Fixed Effect (FE)  

Fixed Effect adalah model dengan 
intercept berbeda-beda untuk setiap subjek 

(cross section), tetapi slope setiap subjek 

tidak berubah seiring waktu (Gujarati, 
2012). Model ini mengasumsikan bahwa 

intercept adalah berbeda setiap subjek 

sedangkan slope tetap sama antar subjek. 

Dalam membedakan satu subjek dengan 
subjek lainnya digunakan variabel dummy 

(Kuncoro, 2012). Model ini sering disebut 

dengan model Least Square Dummy 
Variables (LSDV). 

 

3. Random Effect (RE) 

Random effect disebabkan variasi 
dalam nilai dan arah hubungan antar 

subjek diasumsikan random yang 

dispesifikasikan dalam bentuk residual 
(Kuncoro, 2012). Model ini mengestimasi 

data panel yang variabel residual diduga 

memiliki hubungan antar waktu dan antar 
subjek. Menurut Widarjono (2009) model 

random effect digunakan untuk mengatasi 

kelemahan model fixed effect yang 

menggunakan variabel dummy. Metode 
analisis data panel dengan model random 

effect harus memenuhi persyaratan yaitu 

jumlah cross section harus lebih besar 
daripada jumlah variabel penelitian.  

 

 

 

Teknik Estimasi Regresi Data Panel dalam 

Pemilihan Model Analisis 

Berdasarkan dari 3 jenis model 
perhitungan regresi data panel, maka 

pemilihan model regresi data panel yag tepat 

akan dilakukan melalui 3 cara pengujian yaitu 
Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange 

Multiplier (LM).  

 

1) Uji Chow (Chow Test) 
Chow test merupakan uji untuk 

membandingkan model common effect 

dengan fixed effect (Widarjono, 2009). 
Hipotesis yang dibentuk dalam Chow test 

adalah sebagai berikut: 

H0   :  Model Common Effect 
H1   :  Model Fixed Effect  

H0 : ditolakjikaP-valuelebihkecildarinilai a. 

Sebaliknya, H0 diterima jika P-value lebih 

besar dari nilai a. Nilai a yang digunakan 
sebesar 5%. 

 

2) Uji Hausman (Hausman Test) 

Pengujian ini membandingkan model 
fixed effect dengan random effect dalam 

menentukan model yang terbaik untuk 

digunakan sebagai model regresi data panel 

(Gujarati, 2012). Hipotesis yang dibentuk 
dalam Hausman test adalah sebagai berikut: 

 

H0 : Model Random Effect 
H1 : Model Fixed Effect 

H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai 

a. Sebaliknya, H0 diterima jika P-value lebih 
besar dari nilai a. Nilai a yang digunakan 

sebesar 5%. 

 

3) Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji 

untuk mengetahui apakah model random 

effect atau model common effect yang lebih 
tepat digunakan. Apabila nilainya berada di 

atas 0,05 atau tidak signifikan. Hipotesis yang 

digunakan dalam bentuk Lagrange Multiplier 

(LM)  adalah: 

 
H0 : Model mengikuti common effect 
H1 : Model mengikuti random effect 
H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai 

a. Sebaliknya, H0 diterima jika P-value lebih 
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besar dari nilai a. Nilai a yang digunakan 

sebesar 5%.  
 

Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi R-Square 

merupakan ukuran ringkas yang 

menginformasikan seberapa baik sebuah garis 
regresi sampel sesuai datanya. Koefisien 

determinasi R-Square pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi diantara 0 dan 1 

(0<R2<1), nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen 
dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

sangat terbatas. 

 

Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji t digunakan untuk mengetahui 

apakah setiap variabel independen secara 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan 

dengan membandingkan nilai t-hitung 

terhadap t-tabel dan melihat nilai Probabilitas 
(prob). Jika ditemukan nilai t-hitung > t-tabel 

dan nilai prob < 0,05 maka variabel 

independen yang diujikan berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. Jika 

syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka 

variabel independen yang diujikan 

berpengaruh secara tidak signifikan terhadap 
variabel dependen. 

 

DefinisiOperasionalVariabel 

1. Good Corporate Governance (GCG) 

adalah sebuah proses, peraturan, dan 

kebijakan untuk mengendalikan 
perusahaan agar pemegang saham dapat 

memperoleh informasi secara transparan 

dan dapat dipercaya. Skala pengukuran 

menggunakan skala ordinal. 
2. Kinerja keuangan perusahaan adalah 

gambaran kondisi keuangan perusahaan 

pada periode tertentu yang mencerminkan 
tingkat kesehatan sebuah perusahaan. 

Skala pengukuran menggunakan skala 

rasio. 

 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil Penelitian 

Hasil Penelitian 

Uji Chow 

Sumber: OutputEviews 10, 2018 

Uji Hausman 

Sumber: output Eviews 10, 2018 

 

 

UjiHipotesis 

     

     

Variable 
Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 0.06523 0.01069 6.09867 0.0000 

GCG -0.05740 0.01991 -2.88250 0.0051 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     

     

Cross-section F 1.8335 (19,79) 0.0328 

Cross-section Chi-square 36.5325 19 0.0091 
     
     

Correlated Random Effects - Hausman 

Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f. Prob.  
     
     

Cross-section 

random 3.916136 1 

0.047

8 
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 Effects Specification 
     

     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     

     

R-squared 0.58374     Durbin-Watson  1.96101 
Adjusted R-
squared 0.47836   

F-statistic 5.53944   

Prob(F-statistic) 0.00000    

     

Sumber: OutputEviews 10, 2019 

diketahui bahwa nilai koefisien untuk Good 
Corporate Governance (X) = -0.057405 

sehingga bentuk persamaan dari hasil tersebut 
yaitu: 

ROE = 0.065239 + -0.057405X + 0.010697 

 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinan digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel 
dependend. Nilai koefisien ditunjukkan 

dengan nilai adjusted R2. nilai koefisien 

determinan (R2) diperoleh sebesar 0.478368 

atau 47.83%. Hal ini menunjukkan bahwa 
47.83% Return On Equity dipengaruhi oleh 

Good Corporate Governance sedangkan 

sisanya sebesar 52.17% dijelaskan oleh 
variabel lain.  

 

HasilUjiRegresisecara Parsial (Uji t) 

Good Corporate Governance nilai 
tstatistik>thitung sebesar    -2.882505 > 1.6603 

dengan probabilitas sebesar 0.0051 < 0,05. 

Hal ini berarti bahwa variable Good 
Corporate Governance secara parsial 

berpengaruh negative signifikan terhadap 

variable Return On Equity. 

Pembahasan 

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan 

diketahui bahwa variabel Good Corporate 
Governance berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan yang 

diukur dengan Return On Equity. Hal ini 
dapat dinyatakan berdasarkan nilai tstatistik> 

thitung sebesar -2.882505 > 1.6603 dengan 

probabilitas sebesar 0.0051 < 0,05.  

Secara teoritis, penerapan Good 

Corporate Governance dalam perusahaan 
dapat meningkatkan kinerja operasional 

perusahaan. Penerapan Good Corporate 

Governance dapat mengurangi risiko yang 

dilakukan oleh manajemen yang sifatnya 
menguntungkan diri sendiri sehingga bisa 

memaksimalkan kinerja perusahaan. Terdapat 

beberapa Bank yang mempunyai nilai Return 
On Equity yang cenderung menurun, seperti 

yang terdapat pada Bank Central Asia, Bank 

MNC Internasional, Bank Pembangunan 

Daerah Banten, Bank Ina Perdana, Bank 
Victoria International, Bank Artha Graha 

Internasional, dan Bank Maya pada 

Internasional. 

Semakin tinggi skor Good Corporate 

Governance, maka semakin tinggi pula 

tingkat ketaatan sehingga menarik investor 
yang berakibat meningkatnya kinerja 

keuangan. Penerapan Good Corporate 

Governance memerlukan waktu yang relatif 

panjang sehingga kurang efektif 
pengukurannya dalam satu periode akuntansi, 

sedangkan profitabilitas lebih bersifat jangka 

pendek karena hasil yang diperoleh pada suatu 
periode merupakan nilai tambah bagi 

perusahaan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Permatasari 

(2011) yang menyatakan bahwa Good 

Corporate Governance memiliki hubungan 

negatif signifikan terhadap Return On Equity. 
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Rossi (2012) 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 
positif signifikan antara Good Corporate 

Governance dengan Return On Equity. Hasil 

Prasinta (2012) juga menunjukan terdapat 

hubungan positif signifikan antara Good 
Corporate Governance dengan Return On 

Equity. Hasil yang berbeda ditemukan oleh 

Melvina (2012) yang menyatakan tidak 
terdapat pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur dengan Return On 
Equity, begitu pula dengan hasil penelitian 

Yanti (2018) menyatakan secara parsial 

corporate governance tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan namun secara 
simultan corporate governance dan kualitas 

audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

Good Corporate Governance berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

yang diukur dengan Return On Equity. Hasil ini 

dapat disebabkan karena indeks skor rata-rata 

Good Corporate Governance yang rendah 

membuat iklim keper¬cayaan stakeholders 

menurun, dengan demikian modal menjadi tidak 

terlalu tinggi sehingga Return On Equity 

cenderung menurun, Return On Equity yang 

menurun dapat disebabkan karena penurunan laba 

bersih maupun terjadinya rugi bersih. Skala 

pengukuran Good Corporate Governance yang 

dipakai dalam pengukuran ini yaitu menggunakan 

peringkat 1 sampai 5, dimana angka terkecil 

menunjukkan Good Corporate Governance yang 

sangat baik dan angka terbesar menunjukkan Good 

Corporate Governance yang tidak baik. Hasil uji 

analisis regresi data panel terpilih yaitu model 

fixed effect menunjukkan hasil negatif signifikan 

yang berarti semakin kecil Good Corporate 

Governance maka Return On Equity semakin 

tinggi dan sebaliknya semakin besar  Good 

Corporate Governance maka Return On Equity 

semakin rendah. 

 

Saran  

1. Bagi perusahaan perbankan diharapkan dapat 

mengungkapkan hasil nilai Self 

AssessmentGood Corporate Governance 
dengan lebih akurat agar dapat diketahui nilai 

dari peringkat tersebut.  

2. Bagi para investor yang ingin melakukan 

investasi, harus seksama dalam memilih 

perusahaan yang akan ditanamkan modalnya. 

Pilihlah perusahaan yang telah menerapkan 

prinsip Good Corporate Governance dengan 

lebih baik. Perusahaan yang memiliki skor 

Good Corporate Governance tinggi karena 

semakin tinggi skor yang didapat maka akan 

semakin tinggi pula perusahaan tersebut 
dapat dipercaya profitabilitasnya.  

3. Hasil penelitian Good Corporate Governance 

ini dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang 

Good Corporate Governance, dan peneliti 

yang ingin meneliti tentang Good Corporate 

Governance dapat menjadi acuan agar 

didapatkan hasil yang lebih baik lagi. 
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Abstrack: This study aims to determine the influence of leadership 

and motivation on employee performance. The sample in this research 

is taken by using data method called purposive sampling. The number 

of samples used are 85 respondents. The data obtained were analyzed 

using PLS (Partial Least Square) analysis technique through 

SmartPLS software. In addition, for the second and third hypothesis 

experiments a Sobel test was performed for the intervening intervo 

variable operation in the hypothesis. The results showed a direct and 

positive relationship to motivation. Furthermore, leadership has a 

positive effect on employee performance. Then the other results show. 

The results of this study also show a positive leadership towards 

employee performance through motivation at the Office of the 

Secretariat of Southeast Sulawesi Province. 
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PENDAHULUAN 

Kepemimpinan merupakan kemahiran 

seseorang untuk mempengaruhi perilaku bawahan 

dari perilaku individualistis dan egosentris menjadi 

perilaku yang serasi dengan perilaku organisasi. 

Dengan demikian kepemimpinan mencerminkan 

suatu asumsi sebagai pengaruh sosial. Dalam hal 
ini pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seorang 

pimpinan terhadap orang lain (bawahan) untuk 

menstruktur aktivitasnya di dalam sebuah 

organisasi (Robbins, 2013: 94). 

Kepemimpinan seseorang akan sangat 

berpengaruh dalam mencapai tujuan organisasi. 

Oleh karena itu dibutuhkan adanya hubungan 

harmonis antara pimpinan dengan bawahannya. 

Pemimpin yang paling efektif adalah pemimpin 

yang sensitif terhadap kebutuhan dari masing-

masing bawahannya. Dengan demikian bilamana 

seorang pemimpin merasa berkewajiban untuk 
mengembangkan bawahannya, maka pada saat dia 

menjabat sebagai pemimpin, pada saat itu pula dia 

sudah memikirkan berbagai hal mengenai 

bawahannya. 

Dalam menjalankan kepemimpinan, 

masing-masing pemimpin memiliki gaya. Gaya 

dimaksud antara lain adalah visioner, 

membimbing, berafiliatif dan bersikap demokratis 

(Goleman, et al. 2002:25). Disamping 

mempengaruhi kinerja, kepemimpinan juga 

mempengaruhi motivasi kerja. Hal ini sejalan 
dengan pendapat yang dikemukakan oleh Timpe 

(2001:181) menyatakan bahwa pemimpin 

merupakan orang yang menerapkan prinsip dan 

teknik yang memastikan motivasi, disiplin dan 

produktivitas jika bekerja dengan orang, tugas dan 

situasi agar dapat mencapai sasaran perusahaan.  

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara adalah salah satu instansi pemerintah 

yang di dalammnya terdapat pegawai. Sesuai hasil 

survey awal yang penulis lakukan didapatkan 

informasi bahwa kinerja pegawai pada instansi 

tersebut belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan 
bila ditinjau dari indikator: prestasi kerja, keahlian, 

perilaku individu dan kepemimpinan. Disamping 

itu juga rendahnya kinerja pada Sekretaiat Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara  adalah disebabkan 

oleh faktor motivasi apabila diamati pada indikator 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Pada faktor 

instrinsik terlihat bahwa pegawai belum 

sepenuhnya memiliki keinginan terlibat dalam 

dalam pekerjaan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep  Kepemimpinan 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi 

merupakan salah satu faktor yang menentukan 

berhasil tidaknya suatu organisasi, sebab 

kepemimpinan yang sukses, menunjukkan 

pengelolaan organisasi berhasil dilaksanakan 

dengan sukses pula. Makna kata kepemimpinan 

erat kaitannya dengan makna kata memimpin. 

Terry (2011:458) mengemukakan bahwa: 
Leadership is the relationship in which one 

person, or the leader, influences others to work 

together willingly on related tasks to attain that 

which the leader desires (kepemimpinan adalah 

hubungan yang ada dalam diri seorang pemimpin, 

mempengaruhi orang-orang lain untuk 

bekerjasama secara sadar dalam hubungan tugas 

untuk mencapai yang diinginkan pemimpin). 

Indikator Kepemimpinan 

Goleman, et al. (2002 : 25) mengemukakan 

bahwa ada beberapa  kepemimpinan yang sering 

ditemui dalam implementasinya yaitu : (1) 

visioner, adalah gaya memimpin dengan 

menggerahkan orang-orang kearah impian 

bersama, (2) Gaya pembimbing adalah gaya 

memimpin dengan menghubungkan apa yang 

diinginkan seseorang dengan tujuan atau sasaran 

oraganisasi, (3) Gaya afiliatif adalah gaya 

memimpin dengan cara menciptakan hubungan 

harmoni dengan saling menghubungkan orang-
orang, (4) Gaya demokratis adalah gaya 

memimpin dengan cara menghargai masukan dari 

orang-orang yang dipimpin. 

Konsep Motivasi Kerja 

Handoko (2011:143) mengemukakan bahwa 

keinginan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhannya dapat menjadi motivasi kuat yang 

menjurus kepada kelompok, karena kebutuhan 

sosial, penghargaan dan aktualisasi diri sampai 
pada tingkat tertentu dapat dipenuhi dengan 

berafiliasi dalam kelompok. Setyadi (2013:69) 

mengemukakan motivasi kerja merupakan kunci 

keberhasilan dalam suatu organisasi karena efektif 

dan optimalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

akan ditentukan oleh ada atau tidak adanya 

motivasi kerja untuk mewujudkannya. Inti 

motivasi kerja adalah adanya pendorongan 

semangat kerja dan  penjurusan aktivitas pegawai 

agar mampu mewujudkan maksud yang 

dikehendaki oleh organisasi. Pendapat tersebut 

mengandung makna bahwa motivasi merupakan 

kunci keberhasilan sebuah organisasi. 

Indikator Motivasi Kerja 

Luthans (2012:98) mengemukakan bahwa 

motivasi dapat diamati berdasarkan dua faktor, 

yaitu: 
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1. Faktor dalam diri (intrinsik), meliputi : 

kepribadian, sikap, pengalaman, dan 

pendidikan. 

2. Faktor di luar diri (ekstrinsik), meliputi : 

pengaruh pimpinan, kolega atau faktor-faktor 

lain yang sangat kompleks 

Konsep Kinerja Pegawai 

Winardi (2012:82) mengemukakan bahwa 

kinerja adalah kemampuan kerja seorang 

pegawai/pegawai dalam menyelesaikan tugas yang 

dibebankan kepadanya secara berhasil dan berdaya 

guna.  

Hasibuan (2010:34) mengemukakan 

“kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas 
tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan 

serta waktu”. Kinerja menurut Mc-Clelland (2008) 

memiliki beberepa karakteristik antara lain: 

bertanggung-jawab dalam pemecahan masalah, 

menetapkan tujuan, ada umpan balik dan dapat 

diandalkan. 

Indikator Kinerja Pegawai 

Sedarmayanti (2011:377), menjelaskan 

bahwa untuk mengukur kinerja individu seorang 

pegawai dapat digunakan indikator sebagai 

berikut: 

1. Prestasi kerja merupakan hasil kerja pegawai 
dalam menjalankan tugas, baik secara kualitas 

maupun kuantitas kerja. 

2. Keahlian merupakan tingkat kemampuan teknis 

yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan 

tugas yang dibebankan kepadanya. 

3. Perilaku merupakan sikap dalam tingkah laku 

pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 
 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian 

asosiatif (sebab akibat). Penelitian asosiatif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh antar dua variabel atau lebih 

dengan cara meneliti hubungan kausal diantara 
variabel, (Sugiyono 2013:11). Adapun obyek 

penelitian ini adalah kinerja pegawai Sekretariat 

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 

sebanyak 148 orang.  

Sampel penelitian ditentukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Ukuran 

sampel ditentukan dengan menggunakan rumus 

Slovin dalam Ridwan (2010:249) pada tingkat 

presisi 7,07%  dengan rumus sebagai berikut: 

 

Berdasarkan rumus Slovin, maka jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian, yaitu : 

85 Orang. 

 Untuk mengetahui pengaruh diantara 
variabel-variabel penelitian digunakan teknik 

analisis Partial Leas Square (PLS). 

Penyelesaiannya menggunakan program PLS 

Smart versi 3.2  

HASIL PENELITIAN  

Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian Pengaruh Langsung 
 Hasil pengujian dengan Partial Least 

Square mengenai pengaruh  antara variabel 

kepemimpinan, kepuasan dan kinerja dapat dilihat 

pada output Partial Least Square result for inner 

weight.  

Gambar 1. Pengaruh antara variabel kepemimpinan, 

Kepuasan, dankinerja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar tampak bahwa dari 3 pengaruh 

langsung antara variabel yang diuji memiliki 

pengaruh positif yaitu: (1) variabel kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kepuasan pegawai dengan 

nilai koefisien jalur yang dihasilkan sebesar 0,507.  

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 
kepemimpinan diikuti dengan peningkatan 

motivasi yang baik, (2) variabel kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai , hasil koefisien jalur menunjukkan nilai 

yang positif sebesar 0,105.  Hal ini mengungkap 

bahwa kepemimpinan  memiliki hubungan searah 

dengan kinerja pegawai. (3) Motivasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai dengan nilai 

koefisien jalur sebesar 0,830. 

 Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan 

dengan melakukan boostraping terhadap Partial 
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Least Square. Hasil Bootraping ditampilkan pada 

gambar. 2 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel Koefisien Jalur Pengaruh Langsung dan 

Pengujian Hipotesis 

Variabel 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean  

Standar 

Deviasi 

(STDEV) 

t-

Statistic 

Prob/p-

value 

Kepemim

pinan  

(X1) -> 

Motivasi 

(Y1) 

0.507 0.521 0.094 5.196 0.000 

Kepemim

pinan  

(X1) -> 

Kinerja 

Pegawai 

(Y2) 

0.105 0.100 0.037 2.726 0.004 

Motivasi  

(Y1) -> 

Kinerja 

Pegawai 

(Y2) 

0.830 0.836 0.037 22.267 0.000 

Sumber : Hasil Olah Data  

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Motivasi 

Kerja: Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap motivasi. Artinya bahwa, semakin tinggi 

variabel kepemimpinan maka semakin baik 

motivasi kerja pegawai. Apabila kepemimpinan 

baik motivasi juga akan baik hal ini dipengaruhi 

oleh perilaku pemimipin untuk bersifat adil, 

memberikan sugesti, mendukung tercapainya 

tujuan, sebagai katalisator, menciptakan rasa aman, 

sebagai wakil dari organisasi, sumber inspirasi, 

bersikap menghargai. Nilai koefisien jalur variabel 

kepemimpinan ke motivasi bernilai positif yaitu 

sebesar 0.507, artinya jika variabel kepemimpinan 

mengalami peningkatan maka akan menyebabkan 
peningkatan motivasi. Nilai koefisien tersebut 

menunjukkan bahwa nilai kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Hal 

ini menggambarkan ketika nilai kepemimpinan 

naik, maka motivasi akan ikut naik. 

 

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Pegawai: Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Artinya bahwa, semakin 

tinggi variabel kepemimpinan maka semakin baik 
kinerja pegawai. Apabila kepemimpinan baik 

kinerja juga akan baik hal ini dipengaruhi oleh 

perilaku pemimpin untuk bersifat adil, 

memberikan sugesti, mendukung tercapainya 

tujuan, sebagai katalisator, menciptakan rasa aman, 

sebagai wakil dari organisasi, sumber inspirasi, 

bersikap menghargai. Nilai koefisien jalur variabel 

kepemimpinan ke kinerja pegawai bernilai positif 

yaitu sebesar 0.105, artinya jika variabel 

kepemimpinan mengalami peningkatan sebesar 

1%, maka akan menyebabkan peningkatan kinerja 
pegawai sebesar 0.105. Nilai koefisien tersebut 

menunjukkan bahwa nilai kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal 

ini menggambarkan ketika nilai kepemimpinan 

naik, maka kinerja pegawai akan ikut naik. 

Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja 

Pegawai: Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

motivasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Artinya bahwa, semakin 

tinggi variabel motivasi maka semakin baik kinerja 

pegawai. Apabila motivasi baik kinerja juga akan 

baik hal ini dipengaruhi oleh perilaku pemimpin 

untuk selalu memberikan dorongan berupa 

semangat kerja dan memberikan penghargaaan. 

Nilai koefisien jalur variabel motivasi ke kinerja 

pegawai bernilai positif yaitu sebesar 0.830, 

artinya jika variabel motivasi mengalami 

peningkatan sebesar 1%, maka akan menyebabkan 
peningkatan kinerja pegawai sebesar 0.830 (83%). 

Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa nilai 

motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai. Hal ini menggambarkan ketika nilai 

motivasi naik, maka kinerja pegawai akan ikut 

naik. Peran Motivasi Sebagai Mediasi Hubungan 

Antara Kepemimpinan dengan Kinerja Pegawai 

 Hasil penelitian menyatakan motivasi 

dapat memediasi pengaruh kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai. Hasil tersebut 

menunjukkan motivasi dalam memediasi pengaruh 
kepemimpinan terhadap kinerja pegawai saham 

terbukti signifikan. Penelitian ini membuktikan 

bahwa motivasi yang dimiliki pegawai pada 

Kantor Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara yang 

diukur melalui indikator motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik dapat memediasi pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Besar 

kecilnya kinerja pegawai diakibatkan dari motivasi 

yang dilakukan oleh pimpinan kepada pegawainya. 

 

Keterbatasan Hasil Penelitian 
1. Jumlah variabel eksogen yang digunakan masih 

kurang dalam memproksikan kinerja pegawai 

karena masih ada faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja pegawai. 

2. Jumlah sampel yang diteliti masih kurang dan 

perlu ditambah sehingga dapat mewakili setiap 
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bidang kerja yang ada pada Kantor Sekda 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

3. Belum dilakukan analisis timbal balik antar 

variabel sehingga dapat dikembangkan pada 

penelitian selanjutnya. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada 

bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan 

adanya pengaruh langsung dan positif antara 

kepemimpinan terhadap motivasi pada Kantor 

Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. 

2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan adanya 

pengaruh langsung dan positif antara 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada 

Kantor Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. 

3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan adanya 
pengaruh langsung dan positif antara motivasi 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Sekda 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

4. Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan 

adanya pengaruh positif antara kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai melalui motivasi. 

motivasi dapat memediasi secara positif atas 

pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai.  

 

SARAN  

Saran yang bisa disampaikan dari hasil 

penelitian yang didapat adalah sebagai berikut : 

1. Pada indikator afiliatif dalam variabel 

kepemimpinan masih perlu ditingkatkan lagi 

dimana pimpinan harus membina hubungan 

baik dengan bawahan yang tercermin melalui 

pemberian dorongan dan penghargaan kepada 
bawahan. 

2. Pada indikator ekstrinsik dalam variabel 

motivasi masih perlu adanya peningkatan 

hubungan yang baik antara pimpinan dengan 

pegawai, serta pimpinan perlu lebih mendorong 

semangat pegawai dalam bekerja, sehingga hal 

ini akan membuat pegawai lebih termotivasi 

untuk bekerja. 

3. Pegawai harus lebih meningkatkan keahlian 

dalam bekerja agar hasil kerja yang dihasilkan 

dapat sesuai dengan tujuan organisasional yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 
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Abstract: The purpose of this study is to investigate and study the role 

of Good governance as a mediating influence on the performance of 

the management capacity of the Secretariat of the Southeast Sulawesi 

Provincial Parliament. The population in this study is the whole civil 

servants Southeast Sulawesi Provincial Parliament Secretariat with a 

sample of 101 people. The analytical method used is the analysis of 

Structural Equation Modeling (SEM).The results showed that the 

management capacity variable positive and significant impact on the 

Good Governance. On the other hand for a variable capacity 
management but not significant positive effect on the performance of 

Parliament Secretariat of Southeast Sulawesi province, Variable 

Good governance positive and significant effect on the performance of 

Southeast Sulawesi Provincial Parliament Secretariat. Therefore 

discovered the role of Good governance as a mediating variable 

between management capacity on the performance of Southeast 

Sulawesi Provincial Parliament Secretariat. 
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PENDAHULUAN 

Dalam perkembangan penyelenggaraan 

manajemen pemerintahan, terminologi kinerja 

menjadi bagian dalam tahapan penyelenggaraan 

tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan 

bergulirnya reformasi manajemen pemerintahan 

antara lain ditandai dengan terbitnya Inpres 

No.7/1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP), UU paket keuangan 

negara (UU No.17/2003, UU No.1/2004 dan   UU 

No.15/2004). Kemudian diikuti UU No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang 

menunjukkan usaha pemerintah untuk 

memperbaiki sistem pemerintahan dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas 

dengan memperhatikan beberapa hal: anggaran, 

pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. 
Pengelolaan Pemerintah Daerah yang 

berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran 

Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Mardiasmo (2004: 21) yang mengatakan 

wujud dari penyelenggaraan otonomi   daerah 

adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan 

secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata 

untuk mencapai akuntabilitas publik. 

Akuntabilitas publik adalah pemberian 

informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan 

kinerjanya kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. Dengan informasi dan 

pengungkapan tersebut, baik Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah harus mau dan mampu 

menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas 

kinerjanya yang diperlukan secara akurat, relevan, 

tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. 

Pemberian informasi dan pengungkapan ini adalah 

dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, 

yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk 

diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi 

penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban 

(Ayodele, 2011). 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas 

dengan memperhatikan beberapa hal: anggaran, 

pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. 

Mardiasmo (2004: 63) mengatakan bahwa 

anggaran berfungsi sebagai; (1) alat perencanaan, 

(2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) 

alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) 

alat penilaian kinerja, (7) dan alat motivasi. 

Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber 

daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja 

yang diharapakan oleh masyarakat dan untuk 

menciptakan good governance terhadap 

masyarakat (Carlos, 2001). 

Anggaran merupakan alat untuk mencegah 

informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari 

Pemerintah Daerah serta merupakan proses 

akuntabilitas publik. Akuntabilitas melalui 

anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai  

dengan pelaporan anggaran. Hal ini menyebabkan 

penelitian di bidang anggaran pada Pemerintah 
Daerah menjadi relevan dan penting (Dwiyanto, 

2006). 

Melalui reformasi anggaran yang sudah 

dilakukan oleh pemerintah, diharapkan terjadi 

perubahan struktur anggaran dan perubahan proses 

penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan 

transparansi dan  meningkatkan akuntabilitas 

publik (Seyoum   dan Manyak, 2009). Dalam 

Undang-undang No. 17 tahun 2003 disebutkan 

bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam 

upaya memperbaiki proses penganggaran adalah 
penerapan anggaran berbasis kinerja. Sementara 

itu bagi Pemerintah Daerah, ketentuan penerapan 

anggaran berbasis kinerja telah dinyatakan dalam 

Permendagri No. 13 tahun 2006 dan diubah lagi 

dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan daerah. Di dalam 

peraturan ini disebutkan tentang penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan 

disusunnya RKA-SKPD berarti telah terpenuhi 

kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan 
terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. 

Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output 

yang optimal atau pengeluaran yang dialokasikan 

sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi 

atau bersifat ekonomis, efisien dan efektif. 

Melalui penetapan sistem penganggaran 

berbasis kinerja tersebut, instansi dituntut untuk 

membuat standar kinerja pada setiap anggaran 

kegiatan sehingga jelas  tindakan  apa  yang  akan  

dilakukan,  berapa  biaya  yang  dibutuhkan,  dan 

berupa hasil yang diperoleh. Klasifikasi anggaran 

yang dirinci mulai dari sasaran strategis sampai 
pada jenis belanja dari masing-masing program/ 

kegiatan memudahkan dilakukan evaluasi kinerja. 

Dengan demikian, diharapkan penyusunan dan 

pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan 

dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang 

bersangkutan kepada Sekretariat DPRD Prov. 

Sultra. 

Mewujudkan good  governance dalam  

praktik  pemerintahan sehari-hari tentu bukan hal 

yang mudah. Disamping komitmen yang kuat 

pemerintah perlu mengambil dan menggunakan 
strategi yang tepat (Joshua dan Biekpe, 2007) . 

Luasnya cakupan, kompleksitas masalah serta 

keterbatasan sumber daya dan kapasitas 

pemerintah mengharuskan pemerintah mengambil 
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pilihan yang strategis untuk pengembangan praktik 

good governance (Morita dan Zaelke, 2007) 

Pemerintahan yang baik hanya akan 

tercapai di daerah, kalau pemerintahan pusat 

membuat rambu-rambu di tingkat pusat yang bisa 

menekan pemerintahan daerah untuk melakukan 

perubahan. Contohnya masyarakat bisa 

berpartisipasi kalau ada aturan atau perda yang 

mengatur partisipasi. Tapi, perda itu bisa  

terbentuk kalau pemerintah pusat  membuat  aturan  
yang  mewajibkan pemerintah daerah membuat 

perda yang memberikan akses kepada masyarakat 

untuk berpartisipasi. Jadi harus ada intervensi 

pemerintah pusat itu melalui perundangan yang 

mewajibkan pemerintah daerah melakukan 

sejumlah hal dalam rangka  menerapkan  tata  

kelola  pemerintahan  yang  baik (Parker dan 

Serrano (2000).  Itu  akan  sangat membantu 

terciptanya good governance. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang 
baik terdiri dari: 

a. Profesionalitas,   meningkatkan   kemampuan   

dan   moral   penyelenggara pemerintahan 

agar mampu memberi pelayanan yang 

mudah, cepat, tepat dengan biaya yang 

terjangkau. 

b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas 

para pengambil keputusan dalam segala 

bidang yang menyangkut kepentingan 

masyarakat. 

c. Transparansi, menciptakan kepercayaan 

timbal balik antara pemerintah dan 

masyarakat  melalui  penyediaan  informasi  

dan  menjamin  kemudahan  didalam 

memperoleh informasi yang akurat dan 

memadai. 

d. Pelayanan  prima,  penyelenggaraan  

pelayanan  publik  yang  mencakup prosedur 

yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, 

kemudahan akses, kelengkapan sarana dan 

prasarana serta pelayanan yang ramah dan 

disiplin. 

e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap 

warga untuk mempergunakan hak dalam 

menyampaikan pendapat dalam proses 

pengambilan keputusan yang menyangkut 

kepentingan masyarakat baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

f. Efisiensi  dan  Efektifitas,  menjamin  

terselenggaranya  pelayanan  kepada 

masyarakat  dengan  menggunakan  sumber  

daya  yang  tersedia  secara optimal dan 

bertanggung jawab. 

g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh 

seluruh masyarakat, mewujudkan adanya 

penegakkan hukum yang adil bagi semua 

pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi 

HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat. 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh 

organisasi sektor publik seperti Sekretariat DPRD 

Prov. Sultra adalah terjadi keterputusan antara 

perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan 

dilapangan. Idealnya terdapat kejelasan mata rantai 

mulai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi yang 

diterapkan dengan program kegiatan, dan anggaran 
yang diajukan. Namun seringkali yang terjadi 

ketika tahap pengajuan usulan program, kegiatan, 

dan anggaran masing-masing bagian atau sub 

bagiana sudah lupa dengan visi, misi, tujuan, 

kebijakan, dan strategi. Mereka lebih sibuk dengan 

upaya  menaikan  anggaran untuk unit  kerjanya. 

Dokumen perencanaan sebagai acuan seperti 

RPJP, RPJM, atau Renja kadang hanya disimpan 

dalam lemari. Kondisi seperti ini menyebabkan 

tidak tercapainya tata kelola pemerintahan yang 

baik seperti  in-efisiensi, pemborosan, dan  
ketidakefektivan pembangunan di Pemerintah 

Daerah. 

Studi empirik tentang kapasitas manajemen, 

tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja 

Sekretariat DPRD Prov. Sultra belum dilakukan 

khususnya dalam tataran Indonesia. Beberapa studi 

empirik yang mengkaji hal tersebut antara lain: 

Yung, et al. (2011) dalam studinya 

menemukan bahwa dua penilaian pengetahuan 

kapasitas manajemen, akuisisi dan diseminasi, 

serta faktor komunikasi interaksi sosial positif 
terkait dengan kinerja organisasi. Dan interaksi 

sosial memiliki pelengkap atau sinergis efek 

interaksi dengan pengetahuan kapasitas 

manajemen pada kinerja organisasi. Implikasi 

praktisnya adalah mengingat kebutuhan untuk 

penggunaan kapasitas manajemen merupakan 

bagian untuk meningkatkan hasil organisasi, 

olehnya itu perlu menyadari bahwa interaksi sosial 

akan memoderasi hubungan antara kapasitas 

manajemen dan kinerja organisasi. 

Keterbatasannya adalah pengetahuan 

kapasitas manajemen merupakan bagian kritis 
kinerja organisasi. Sudut pandang yang diusulkan 

dalam penelitian ini menyoroti krusial pentingnya 

peran moderasi interaksi sosial ketika memeriksa 

efek kapasitas manajemen pada kinerja organisasi. 

Dalam hubungannya dengan kinerja, 

peningkatan kinerja instansi Sekretariat DPRD 

Prov. Sultra tidak dapat terwujud apabila tidak ada 

pengelolaan atau manajemen yang baik, yang 

dapat mendorong upaya instansi untuk 

meningkatkan kinerja. Kapasitas manajemen 

berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas 
instansi pemerintah (Propper dan Wilson : 2003). 

Peningkatan kinerja dapat dinilai dengan 

pengukuran kinerja. Behn (2003) mengemukakan 

bahwa setiap orang dapat mengukur kinerjanya. 
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Pengukuran kinerja menjadi penting karena setiap 

tujuan yang berbeda memerlukan ukuran kinerja 

yang berbeda. Kloot (1999) mengindikasikan 

bahwa ukuran kinerja dirancang untuk mengukur 

tingkat tujuan yang telah dicapai, kepuasan 

komunitas, kinerja pelayanan, dan untuk 

perbandingan antar instansi di Pemerintah Daerah. 

Studi yang dilakukan oleh Faried (2016) 

peran sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja 

anggota DPRD provinsi kalimantan barat. 
Permasalahan yang mendasar saat ini adalah 

bagaimana upaya untuk mendorong kinerja 

Sekretariat DPRD agar dapat melaksanakan 

tugasnya, mengingat bahwa Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebagai badan 

legislatif daerah yang berkedudukan dan menjadi 

mitra pemerintah daerah. Kedudukan DPRD dalam 

politik penyelenggaraan pemerintahan daerah 

merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPRD tidak 

dapat lepas dari Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagai unsur staf yang   membantu 

pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

menyelenggarakan  tugas dan kewajibannya, 

dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD 

selama ini belum menunjukkan efektivitas kerja 

sebagaimana yang diharapkan, ini disebabkan 

kurangnya koordinasi dari pimpinan terhadap staff, 

kurangnya kerjasama  yang baik antara anggota 

unit organisasi   dan   staf   dalam   organisasi, 

kurang lancarnya komunikasi antara pimpinan dan 
staf. Sekretaris selaku pemimpin anggota 

organisasi tidak lepas kaitannya dengan aktivitas-

aktivitas para pegawai yang perlu diatur dan 

disusun sebaik-baiknya. Hal ini berkaitan dengan 

terdapatnya unit-unit organisasi maupun individu 

yang mempunyai fungsi yang berbeda dalam 

rangka penyelenggaraan organisasi secara 

keseluruhan. Terdapat bermacam-macam 

keterampilan dan pengetahuan pegawai, teknologi, 

anggaran serta fasilitas kerja lainnya yang erat 

kaitanya terhadap keberhasilan organisasi. Selain 

itu ada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
semua individu maupun semua unit organisasi 

yang ada. Ada kesatu-paduan diantara seluruh 

kegiatan baik dilevel individu maupun pada unit 

organisasi. Ada keserasian karena kegiatan itu 

dilakukan menurut sistematika, waktu pekerjaan  

dan menghindari kekosongan serta duplikasi 

kegiatan organisasi. Terdapat arah yang dari 

keseluruhan unit organisasi yang sama-sama 

bergerak pada sasaran atau tujuan yang sama. 

Apabila pimpinan di Sekretariat DPRD dapat 

melaksanakan koordinasi internal dengan baik 
maka efektivitas kerja pegawai akan tercapai. 

Lebih jelasnya pimpinan yang melakukan 

koordinasi dengan baik akan mempunyai pengaruh 

yang besar dalam peningkatan efektivitas kerja 

pegawai sehingga akan menunjang tercapainya 

tujuan organisasi. Melalui koordinasi, seluruh 

kegiatan ornanisasi Sekretariat DPRD dapat diatur, 

diselenggarakan dan dibina agar kegiatan tiap  

individu  dalam  struktur  organisasi yang ada, baik 

pada jajaran sub bagian tercapai secara optimal 

berupa efektivitas kerja secara keseluruhan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan yang dilakukan secara cross sectional  

yaitu  suatu  waktu  tertentu  dengan  banyak  

sampel  yang  hanya  dapat digunakan sekali dalam 

suatu periode pengamatan. Objek dalam penelitian 
ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat 

DPRD   Provinsi   Sulawesi   Tenggara.   Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri 

sipil yang bekerja pada Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 

Sulawesi Tenggara, yang berjumlah 135 orang. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 101 

responden. Penentuan anggota sampel yang akan 

menjadi responden dilakukan dengan metode 

accidental sampling, yaitu  penentuan sampel 

secara sengaja, yaitu peneliti sengaja mendatangi 
pegawai pada masing-masing bagian dan bertemu 

langsung dengan calon responden serta jika calon 

responden bersedia dijadikan sebagai sumber data, 

maka dimasukkan menjadi anggota sampel 

(Singarimbun dan efendi, 1995 ). Tehnik   analisis   

yang   digunakan   pada   penelitian   adalah   

Structural Equation Modeling (SEM) dengan 

menggunakan program AMOS (Analysis Of 

Moment Structural) (Ferdinand, 2002). 

HASIL PENELITIAN  

Analisis Pengukuran Model Struktural  

Setelah dilakukan analisis faktor 

konfirmatori selanjutnya dilakukan estimasi model 

struktural dengan metode Maximum Likelihood 

(ML). disajikan pada Gambar 1 dan Nilai 

goodness of fit dari hasil uji analisis faktor 

konfirmatori adalah sebagai berikut : 
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Tabel  1. Kirteria Goodness Of-Fit Index Full Model 

Akhir 

Goodness Of-

Fit Index 

Cut-Off 

Value 

Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

Chi-Square 
Diharapkan 

Kecil 
326,967 Fit 

CMIN/DF ≤  2,00 2,440 Marginal 

GFI ≥  0,90 0,898 Marginal 

AGFI ≥  0,90 0,856 Marginal 

CFI ≥  0,95 0,836 Marginal 

TLI ≥  0,95 0,791 Marginal 

RMSEA ≤  0,08 0,071 Fit 

Tabel 2.  Pengaruh Langsung 

Jalur 
Standar 
dized 

Estimate 

  
Critical 

Ratio 

Proba- 

bilitas 
Ket 

H1 Kapasitas 

Manajemen 

 

Tata 

Kelol

a 
Peme

rintah

an Yg 

Baik 

0,662 4,448 0,000 Sig 

H2 Kapasitas 

Manajemen 

 

Kiner
ja 

Set. 

DPR

D 

0,333 1,687 0,092 TS 

H3 Tata Kelola 
Pemerintahan Yg 

Baik 

 

Kiner

ja 
Set. 

DPR

D 

0,783 2,192 0,028 Sig 

 

Tabel. 3  Koefisien Jalur (Standardized Regression) 

Pengaruh Antar Variabel 

Variabel 

Kapasitas 

Manajeme

n 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

Yg Baik 

Kinerja 

Sekretariat 

DPRD 

L TL L TL L TL 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

Yg Baik 

0,662 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kinerja 

Sekretariat 

DPRD 

0,333 0,518 0,783 0,000 0,000 0,000 

 

PEMBAHASAN  

Kapasitas Manajemen Berpengaruh Terhadap 

Tata Kelola Pemerintahan yang baik: Hasil 

analisis uji hipotesis diketahui bahwa Kapasitas 

Manajemen berpengaruh positif dan signifikan 
dalam meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 

yang baik. Hal ini menujukkan salah satu faktor 

yang mendorong terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang baik yang baik adalah peran 

penting dari kapasitas manajemen Sekretariat 

DPRD dalam mendukung pembangunan daerah 

dan juga membangun tata kelola Pemerintah 

Daerah.  

Untuk meningkatkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dalam kinerja organisasi 

sektor publik/ satuan kerja perangkat daerah 

(Sekretariat DPRD), kerangka struktural 

mengharuskan Pemerintah Daerah untuk 

melembagakan aturan pengembangan tata kelola 

pemerintahan yang baik yang esensial yang harus 

diikuti oleh administrasi pemerintahan (Widodo, 

2001).  

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan 
Kim (2008) dalam government performance 

project (GPP) dimana istilah “kapasitas 

manajemen” mengacu pada kemampuan intrinsik 

pemerintah dalam mengerahkan, mengembangkan, 

mengarahkan, dan mengontrol modal sumber daya 

manusia, fisik, dan informasi untuk mendukung 

pemberlakuan arah kebijakannya, Membangun 

kapasitas manajemen berarti mewujudkan visi 

keorganisasian atau mereformasi aturan dan 

struktur  serta  membangun kapasitas operasional 

untuk mencapai visi tersebut. 
 

Kapasitas Manajemen Berpengaruh Terhadap 

Kinerja Sekretariat DPRD: Rendahnya 

kompetensi dan pengetahuan SDM yang dimiliki 

oleh Sekretariat DPRD juga berpengaruh terhadap 

dimensi-dimensi kinerja pegawai seperti pada 

kemampuan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan 

relaisasi anggaran, rendahnya produktivitas dan 

belum maksimalnya pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat. Belum maksimalnya 

Sekretariat DPRD dalam hal Tanggung jawab yang 
diberikan sesuai Tupoksi juga mempengaruhi 

kinerja Sekretariat DPRD yang dapat dilihat pada 

dimensi ukuran produktivitas, ukuran kualitas dan 

ukuran pelayanan. Untuk itu sangat diperlukan  

penilaian dari masyarakat terkait hal ini, apakah 

output berupa pelayanan masyarakat  yang 

diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

Untuk itu diperlukan perubahan  kebijakan yang 

dapat ditempuh oleh para stakeholder untuk lebih 

serius dalam menangani hal ini, sehingga 

pelayanan dapat ditingkatkan secara maksimal. 

Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  
pendapat  Yung, et  al.  (2011)  yang menunjukkan 

bahwa dalam penilaian pengetahuan kapasitas 

manajemen, akuisisi dan  diseminasi  serta  faktor 

komunikasi interaksi  sosial  positif terkait  dengan 

kinerja organisasi. Selanjutnya, interaksi sosial 

memiliki pelengkap atau sinergis dengan  efek  

interaksi dengan pengetahuan kapasitas 

manajemen pada kinerja organisasi. Mengingat 

kebutuhan untuk penggunaan kapasitas manajemen 

merupakan bagian untuk  meningkatkan hasil 

organisasi, olehnya itu perlu menyadari bahwa 
dengan interaksi sosial akan memoderasi 

hubungan antara kapasitas manajemen dan kinerja 

organisasi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh 

Kim (2008) dimana ia memahami bahwa 
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transparansi dan akuntabilitas  merupakan  elemen  

yang  penting  dari  kinerja sekretariat DPRD. 

Mengingat transparansi dan akuntabilitas 

merupakan alat yang penting, sebab tidak hanya 

memerangi korupsi, namun juga meningkatkan 

akuntabilitas serta kinerja yang lebih baik. 

 

Tata kelola pemerintahan yang baik 

Berpengaruh Terhadap Kinerja Sekretariat 

DPRD: Berdasarkan hasil  analisis  dapat  
dikatakan  jika  penerapan  good  government 

governance memegang peranan yang sangat 

penting bagi peningkatan kemampuan Kinerja 

sekretariat DPRD. Pendekatan tata kelola 

pemerintahan yang baikakan menuntut adanya 

pengembangan kinerja institusi baik pemerintah, 

bisnis dan masyarakat secara komprehensif pada 

semua tingkatan. Semua ini harus didukung 

dengan adanya sistem  pelaporan  akuntabilitas 

kepada publik yang merupakan prasyarat bagi 

terbentuknya pemerintahan yang good governance. 
Sehingga secara konseptual, hubungan antara good   

governance  dengan   kinerja   yang   diwakili   

dengan terbentuknya visi dan misi yang hendak 

dicapai oleh institusi adalah mutualistik dan saling 

mendukung. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa kinerja sekretariat DPRD selain ditentukan  

oleh  kapasitas  manajemen,  juga  ditentukan  oleh  

good  government governance  sebagai  faktor  

pendukung  dalam  peningkatan  kinerja  

sekretariat DPRD  di Provinsi Sulawesi Tenggara. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat 

Mahsun (2006)  bahwa  penilaian  kinerja  adalah  

penentuan  secara  periodik  efektivitas operasional 

suatu organisasi dan pegawainya berdasarkan 

sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Pengukuran kinerja ini sangat penting 

bagi peningkatan atau kemajuan suatu organisasi 

dan termasuk di dalamnya adalah seluruh 

pegawainya untuk menghasilkan capaian yang 

lebih baik lagi. 

Dalam manajemen modern, pengukuran 

terhadap fakta-fakta akan menghasilkan data, yang 
kemudian apabila data itu dianalisis secara tepat 

akan memberikan informasi yang akurat, 

selanjutnya informasi itu akan berguna bagi 

peningkatan pengetahuan para manajer dalam 

pengambilan keputusan atau tindakan manajemen 

untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor 

publik. 

Tata kelola pemerintahan yang baik Berperan 

dalam Memediasi Pengaruh Kapasitas 

Manajemen Terhadap Kinerja Sekretariat 

DPRD di Provinsi Sulawesi Tenggara: Hasil   uji   
analisis   diketahui   bahwa   Tata kelola 

pemerintahan yang baik memediasi pengaruh 

kapasitas manajemen terhadap kinerja sekretariat 

DPRD di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 

melihat nilai koefsisen jalur pengaruh tidak 

langsung yang lebih besar daripada pengaruh 

langsung terhadap kinerja sekretariat DPRD. Hal 

ini membuktikan bahwa meskipun nilai-nilai 

kapasitas manajemen yang didukung oleh 

kerangka struktural, kerangka politik, kerangka 

SDM dan kerangka  struktural  yang  sudah  baik  

dalam  meningkatkan  Good  Government 

Governance,  tidak  dapat  meningkatkan  kinerja  

sekretariat DPRD  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara 
jika prinsip-prinsip yang terkandung Tata kelola 

pemerintahan yang baikseperti partisipasi 

masyarakat yang dapat dimplementasikan dimana 

semua warga masyarakat   mempunyai   suara   

dalam   pengambilan   keputusan,   baik   secara 

langsung maupun melalui lembaga-lembaga 

perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan  

mereka,  adanya  penegakan  supremasi  hukum  

dengan  penerapan hukum  yang  harus  adil  dan  

diberlakukan  tanpa  pandang  bulu,  termasuk 

didalamnya   hukum-hukum   yang   menyangkut   
hak   asasi   manusia,   adanya transparansi  yang  

dibangun atas  dasar  informasi  yang bebas,  

dimana  seluruh pelaksanaan proses pemerintahan, 

lembaga-lembaga, dan informasi dapat diakses 

oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  dan  

informasi  yang  tersedia  harus memadai  agar  

dapat  dimengerti  dan  dipantau,  adanya  

kepedulian  pada  stakeholders dimana lembaga-

lembaga dan seluruh proses pemerintah harus 

berusaha melayani semua pihak yang 

berkepentingan (Yann, et al. 2011).  
Tersedianya orientasi pada konsensus 

membuat sekretariat DPRD  mampu  

menjembatani kepentingan-kepentingan yang 

berbeda demi terbangunnya suatu konsensus 

menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi 

kelompok-kelompok  masyarakat,   dan   bila   

mungkin,  konsensus  dalam   hal kebijakan-

kebijakan dan prosedur-prosedur, adanya 

kesetaraan sehingga semua warga masyarakat 

mempunyai kesempatan memperbaiki atau 

mempertahankan kesejahteraan   mereka,   adanya   

efektifitas   dan   efisiensi   agar   proses-proses 
pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan 

hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan 

dengan menggunakan sumber-sumber daya yang 

ada seoptimal mungkin, adanya penerapan prinsip 

akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab para 

pengambil keputusan   di   pemerintah,   sektor 

swasta, dan organisasi masyarakat kepada 

masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga 

yang berkepentingan, serta diperlukannya suatu 

visi strategis dan perspektif yang luas dan jauh 

kedepan dari   para pemimpin dan masyarakat atas 
tata pemerintahan yang baik dan pembangunan 

manusia.  

Berdasarkan prinsip-prinsip good 

governance di atas, maka diharapkan sekretariat 
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DPRD dapat mengimplementasikannya  dengan  

baik  sehingga  para  pemangku  kepentingan dapat   

meningkatkan kepuasannya. Selain   itu,   dengan   

pelaksanaan   good governance yang baik akan 

dapat dapat membantu dalam memerangi korupsi, 

kolusi dan nepotisme serta meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, akuntabilitas pemerintah, 

serta kinerja yang baik (Shalendra, 2007). 

Keterbatasan Penelitian  
Peneliti menyadari bahwa temuan dalam 

penelitian ini memiliki keterbatasan yang masih 

perlu dicermati dan dilakukan perbaikan oleh 

peneliti berikutnya. Keterbatasan yang dapat 

dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada hanya pada 

Sekretariat DPRD di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Sekretariat DPRD Provinsi)  

sehingga  implikasi  hasil  studi  belum  dapat  

digeneralisasi  pada seluruh SKPD Seprovinsi. 

2. Penelitian ini hanya meneliti variabel Tata 

kelola pemerintahan yang baik sebagai variabel 

mediasi, namun masih ada variabel lain yang 

memungkinkan untuk dijadikan variabel 

mediasi yang lain seperti iklim organisasi dan 

Akuntabilitas Keuangan Sekretariat DPRD. 

 

KESIMPULAN 
 

1. Kapasitas Manajemen dengan indikator: 

kerangka struktural, kerangka politik, kerangka 

SDM dan kerangka simbolis berpengaruh 

positif signifikan terhadap tata kelola 

pemerintahan yang baik  

2. Kapasitas Manajemen dengan  indikator: 
kerangka struktural, kerangka politik, kerangka 

SDM dan kerangka simbolis berpengaruh 

positif tidak terhadap Kinerja Sekretariat 

DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.  

3. Tata kelola pemerintahan yang baik dengan 

indikator: partisipasi masyarakat, tegaknya 

supremasi hukum, transparansi, peduli pada 

stakeholder, berorientasi pada konsensus, 

kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, 

akuntabilitas, dan visi strategis berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja Sekretariat 

DPRD Provinsi Sulawesi. 
4. Tata kelola pemerintahan yang baik berperan 

signifikan dalam memediasi pengaruh 

kapasitas manajemen  terhadap  kinerja  

Sekretariat DPRD  Provinsi  Sulawesi  

Tenggara.  

SARAN  

Kapasitas Manajemen terkait kerangka 

struktural dan kerangka SDM masih perlu 

ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan 

Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat 

meskipun sudah berada pada kategori baik. 

1. Hendaknya secara periodik dan berkala 

dilakukan pelatihan bagi pegawai untuk 

meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam 

melaksanakan pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. Hal ini juga sebagai salah satu 

bentuk dukungan dari organisasi atau lembaga 

kepada pegawai sehingga pegawai merasa 

mendapat perhatian dalam rangka peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia. 

2. Perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai 
secara periodik untuk memantau peningkatan  

atau  penurunan  kinerja  pegawai,  mengingat  

kinerja  pegawai akan mempengaruhi kinerja 

Sekretariat DPRD secara keseluruhan. 

3. Penelitian tentang Kapasitas Manajemen, Tata 

kelola pemerintahan yang baik dan kinerja 

Sekretariat DPRD yang akan datang, dapat 

melihat hubungan atau pengaruh timbal balik 

(sebab akibat) dari variabel-variabel yang ada. 

Selain itu dapat pula  menambahkan varibel 

moderasi lain seperti iklim organisasi atau 
Akuntabilitas Keuangan Sekretariat DPRD. 

4. Penelitian yang akan dilakukan di masa 

mendatang agar lebih mempertimbangkan 

obyek penelitian untuk lebih meningkatkan 

kemampuan hasil penelitian dalam 

menggeneralisir suatu fenomena. 
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abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh budaya kerja terhadap kinerja, pengaruh komitmen terhadap 

kinerja, pengaruh budaya kerja terhadap kinerja serta pengaruh 

budaya kerja terhadap kinerja melalui komitmen pegawai negeri sipil 

pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh responden dalam hal ini 

keseluruhan pegawai negeri sipil yang berada di Dinas Tenaga Kerja 

dan Perindustrian sejumlah 37 orang. Teknik analisis data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini yaitu teknik statistik deskriptif dan 

menggunakan alat Analisis Partial Least Square program smart PLS 

Versi 3.2.4m3. Hasil penelitian ini adalah (1) Budaya Kerja 

Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Komitmen (2) 

Komitmen Pegawai Berpengaruh Positif akan tetapi tidak Signifikan 

Terhadap Kinerja. (3) Budaya Kerja Berpengaruh Positif Dan 

Signifikan Terhadap Kinerja Pegawai. (4) Komitmen Berperan Dalam 

Memediasi Pengaruh  Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan lingkungan strategis 

nasional dan internasional yang di hadapi dewasa 

ini dan dimasa mendatang mensyaratkan 

perubahan paradigma kepemerintahan, pembaruan 

sistem kelembagaan, dan peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia dalam penyelengaraan 

pemerintahan dan pembangunan bangsa. 

Mengingat kompleksitas dan pluralitas 

kondisi masyarakat Kota Kendari, maka aparatur 

dalam melaksanakan tugas kenegaraan senantiasa 

meningkatkan kualitas moral, akhlak, iman, dan 
tentunya juga harus diikuti peningkatan 

kemampuan dan komitmen yang di dasari dengan 

semangat pengabdian yang mempunyai implikasi 

langsung terhadap kesiapan pengembangan sumber 

daya manusia dan ketersediaan sumber daya 

lainnya. 

 Kinerja pegawai salah satunya dapat 

dilihat dari tingkat kedisiplinan pegawai. Kinerja 

adalah fungsi dari motivasi, kecakapan dan 

persepsi peranan (Morello, et al. 1999). Selain itu, 

Chang dan Ming-Shing (2007) menngemukakan 

kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang 
diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau 

kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. 

Goodman, et al. (2001) mengemukakan bahwa 

kinerja adalah proses dimana organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi pada periode waktu tertentu (Benkhoff, 

1997). Menurut Simamora (2004), kinerja 

mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas 
yang membentuk sebuah pekerjaan pegawai. 

Crossman dan Bassem (2003) mendefinisikan 

kinerja sebagai hasil fungsi pekerjaan/kegiatan 

seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi 

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu 

tertentu. 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota 

Kendari sebagai unit kerja yang melaksanakan 

tugas pelayanan dan pembinaan dalam bidang 

industri, dan ketenaga kerjaan di Kota Kendari, 

dalam usianya yang baru, terus berbenah diri mulai 
dari pembenahan organisasi, penataan ruang kerja, 

penataan personil, merupakan proses yang hampir 

tidak pernah selesai. Kalau kinerja Dinas Tenaga 

Kerja dan Perindustrian ini ingin di perhitungkan 

orang dan selalu mendapatkan kepercayaan 

masyarakat, maka saatnya memacu kerja keras 

seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian untuk tidak bosan-bosannya 

berbenah diri demi terwujudnya kesejahteraan dan 

pelayanan masyarakat secara baik dan benar 

Koesmono (2005). 

 Masalah ketenaga kerjaan dan industri 

yang sedang di hadapi saat ini adalah merupakan 

suatu masalah yang sangat kompleks yang 

memerlukan penanganan secara sunguh-sungguh, 

menyeluruh dan terpadu. Tantangan yang di 

hadapi dewasa ini bahkan dimasa-masa yang akan 

datang adalah bagaimana memanfaatkan sumber 

daya manusia maupun  sumber daya alam sebagai 

potensi pendukung pembangunan, sehingga 

sasaran umum pembangunan Daerah Kota Kendari 
dalam rangka mengisi otonomi daerah yang 

dinamis, nyata, dan bertanggung jawab dapat 

menciptakan kualitas manusia dan kuantitas 

masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera  

dalam kehidupan, bermasyakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Berdasarkan hasil DP3 (Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan) pegawai negeri sipil di 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang 

terangkum dalam program budaya kerja yang 

terdiri dari kejujuran, ketekunan, kreatifitas, 
kedisipilinan, dan iptek belum menunjukkan  

komitmen pegawai sesuai dengan yang di 

harapkan seperti: 

1. Kurangnya komitmen pegawai terhadap visi 

dan misi organisasi. 

2. Sikap pegawai yang tidak memegang teguh 

amanah dan komitmen dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan sehari-hari. 

3. Masih sering terjadi penyimpangan dan 

kesalahan (deviasi dan ditirsi) yang 

berdampak luas pada masyarakat. 
4. Banyaknya pegawai yang sering datang 

terlambat, pulang lebih awal, menunda-nunda 

pekerjaan dan lain-lain. 

 

METODE PENELITIAN 
Obyek penelitian ini adalah Budaya Kerja, 

Komitmen dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada 
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota 

Kendari. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk 

kata-kata, berupa kuesioner yang diubah menjadi 

data kuantitatif dengan menggunakan skala lickert, 

dimana nilai-nilai pertanyaan mempunyai lima 

kemungkinan jawaban yaitu: Sangat setuju (5), 

Setuju (4), Netral (3),Tidak setuju (2), Sangat tidak 

setuju (1) (Sugiyono, 2010). 

Populasi adalah keseluruhan karakteristik 

yang menjadi obyek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang 
secara nyata melaksanakan tugas sehari-hari 

dengan lamanya bekerja di Dinas Dinas Tenaga 

Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Sekurang-

kurangnya dua (2) tahun dan tidak berkedudukan 

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal 

ini dimaksudkan untuk memperoleh sampel yang 

benar-benar telah mengenal budaya kerja sehingga 

dapat menginterpretasikan dalam bentuk komitmen 
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dan kinerja pegawai. Berdasarkan daftar hadir dan 

survei tahap awal diperoleh jumlah pegawai 

sebanyak 37 orang. Keseluruhan Populasi 

dijadikan responden dalam penelitian ini. 

Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model persamaan struktural 

atau Structural Equation Modeling (SEM) berbasis 

variance Parsial Leasst Square (PLS) untuk 

mengetahui hubungan kausal antar variabel laten 

yang terdapat dalam persamaan struktural. Untuk 
memudahkan proses analisis digunakan alat bantu 

yaitu berupa software komputer program 

SmartPLS versi 3.2.4m3. 

HASIL PENELITIAN  

Pengujian hipotesis dan koefisien jalur 

pengaruh langsung antara variabel budaya kerja. 
Hasil pengujian pengaruh langsung dapat dilihat 

dari nilai koefisien jalur dan titik kritis (CR*) yang 

signifikan pada α = 0,05 yang disajikan pada 

diagram jalur Gambar 5.1. 

Tabel 1  Koefisien Jalur Pengaruh Langsung dan Pengujian 

Hipotesis  
Hipo

- 

Tesis 

Pengaruh 

Langsung 

Koefisien 

Jalur 
t. 

Statistic 
P-value 

Bukti 

Empiris 

H1 

Budaya 

Kerja  (X1)  

---> 

Komitmen   

(Y1) 

0,892 36,717 0.000 Signifikan Diterima 

H2 

Komitmen   

(Y1) --> 

Kinerja 

(Y2) 

0,136 0,392 0.695 
tidak 

Signifikan 
Di tolak 

H3 

Budaya 

Kerja   (X1)  

--> 

Kinerja(Y2) 

0.068 2,066 0.039 Signifikan Diterima  

H4 

X1 Budaya 

Kerja 

Komitme

n (Y1)  

Kinerja 

(Y2) 

0,121 0,107 0,258 
tidak 

memediasi 
Ditolak 

Sumber:  Hasil olahan PLS, Tahun 2017 
 

PEMBAHASAN  

Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Komitmen: 

Hasil penelitian bahwa  budaya kerja  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap komitmen. Artinya 

pengaruhnya searah yaitu makin baik budaya kerja 

yang selama ini di lakukan atau di laksanakan oleh 

para pegawai maka dengan sendirinya akan 

meningkatkan komitmen pegawai dalam melayani 

masyarakat maupun menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil model 

pengukuran yang disajikan pada Tabel 9, nampak 

bahwa kelima indikator budaya kerja valid 
digunakan untuk merefleksikan pengukuran 

variabel budaya kerja (Manetje dan Martins, 

2009). Hal ini dibuktikan dengan nilai estimasi 

outer loading kelima indikator variabel tersebut 

secara keseluruhan memiliki nilai lebih besar dari 

0,50. (Ghozali, 2015).  Olehnya itu korelasi antara 

kelima indikator tersebut secara keseluruhan 

positif dan signifikan dalam merefleksikan 

variabel Budaya Kerja . 

Apabila dicermati nilai estimasi outer 

loading yang diperoleh, indikator kedisiplinan 

adalah indikator paling kuat dalam merefleksikan 

variabel budaya kerja namun masih dipersepsikan 

rendah oleh pegawai sehingga hal ini dianggap 

prioritas bagi pegawai untuk ditingkatkan agar 
kedisiplinan pegawai dapat diaplikasikan dengan 

baik yakni dalam pelaksanaan apel dan upacara 

dilaksanakan tepat waktu dan pegawai dalam hal 

aturan dan kaidah kepatuhan agar diikuti dengan 

baik, pemberian sanksi yang tegas terhadap 

pelanggaran disiplin kerja pegawai juga 

diharapkan terlaksana dengan baik, pimpinan 

sebaiknya mampu memberikan keteladanan dan 

melakukan pengembangan budaya malu melanggar 

aturan (Kreitner dan Anggelo, 2005) , dalam 

penilaian kinerja individu juga diharapkan 
dilaksanakan secara objektif dan transparan serta 

pegawai yang berprestasi diberikan penghargaan 

(Luthans, 2006). 

Selanjutnya nilai estimasi outer loading 

untuk indikator ketekunan juga kuat dalam 

merefleksikan variabel budaya kerja dan juga 

dipersepsikan baik oleh pegawai sehingga hal ini 

dianggap bahwa pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaan selalu memperhatikan kualitas hasil 

kerja, prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien 

telah dirumuskan standar dan prosedurnya, dalam 
hal pelayanan telah terlaksana dengan prima 

sehingga yang dilayani merasa bahagia, pegawai 

telah mengikuti sistem dan prosedur kerja yang 

ditetapkan serta selalu membiasakan diri 

menyiapkan rencana kerja harian secara teratur 

Dari lima indikator variabel budaya kerja 

berdasarkan nilai outer loading kejujuran 

merupakan indikator yang paling rendah namun 

paling tinggi menurut penilaian responden hal ini 

bagi responden dianggap bahwa kejujuran 

memiliki peran yang maksimal dalam 

pembentukan variabel budaya kerja. Hasil tersebut 
sejalan dengan penelitian Bashaw dan Grant 

(2000) bahwa dalam menjalankan tugas pegawai 

diharapkan dengan keinginan hati dan tidak 

dikerjakan karena atas dasar perintah pimpinan 

saja sehingga pegawai tidak sering meninggalkan 

nilai-nilai kebenaran dalam melaksanakan tugas,  

Hasil pengujian dengan Partial least Square 

ditemukan bahwa budaya kerja, berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap komitmen. Hal ini 

dapat dimaknai bahwa budaya kerja besar 

pengaruhnya terhadap komitmen. Dimana semakin 
bagus budaya kerja maka akan semakin tinggi 

komitmen seorang pegawai dalam hal 

berkomitmen Afaktif, komitmen berkelanjutan dan 

berkomitmen normatif, hal Ini sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Allen dan Meyer 

(1990) yang menunjukkan komitmen pegawai dan 

budaya organisasi pada kinerja pegawai secara 

simultan mempunyai pengaruh yang sangat 

bernakna terhadap kinerja pegawai. 

Pengaruh Komitmen Terhadap Kinerja 

Pegawai: Berdasarkan nilai estimasi outer loading 

menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh 

positif namun tidak signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Hal ini berarti bahwa komitmen yang 
diukur dengan menggunakan 3 indikator tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa komitmen berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai dapat diterima.  

Komitmen adalah rasa keterikatan yang 

kuat antara pegawai terhadap falsafah satuan kerja 

sehingga pegawai rela melaksanakan tugas yang 

harus diemban secara taat asas yang telah 

ditetapkan dalam satu wadah kerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu berdasarkan nilai-nilai 
yang dipegang teguh bersama pada dinas Tenaga 

Kerja dan Perindustrian kota kendari. 

Apabila dicermati nilai estimasi outer 

loading yang diperoleh indikator komitmen 

alternatif memiliki penilaian paling tinggi hal ini 

sejalan dengan penilaian responden hal ini berarti 

bahwa sebagian besar pegawai merasa senang 

untuk menghabiskan masa kerjanya pada dinas 

Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari 

sehingga rasa bangga terhadap instansi telah 

tercermin. 
Selanjutnya indikator komitmen 

berkelanjutan berdasarkan nilai outer loading juga 

kuat dalam merefleksikan variabel komitmen 

Artinya indikator ini memiliki peran dalam 

pembentukan variabel komitmen. Hal ini 

menunjukkan bahwa pegawai memiliki kendala 

bila berkeinginan untuk pindah ke instansi lain 

karena hanya memiliki sedikit alasan untuk 

meninggalkan instansi sehingga pegawai dalam 

bekerja hanya didasari atas keharusan daripada 

keinginan 

Apabila dicermati nilai estimasi outer 
loading yang diperoleh, indikator komitmen 

normatif adalah indikator paling rendah dalam 

merefleksikan variabel komitmen, karena memiliki 

outer loading paling rendah hal ini dicerminkan 

bahwa komitmen normative kurang mempengaruhi 

kejiwaan pegawai untuk loyal dan memiliki 

kewajiban untuk tetap bekerja pada dinas Tenaga 

Kerja dan Perindustrtian Kota Kendari.  

Berdasarkan uraian diatas penelitian 

terdahulu juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Widodo (2006),  Wibowo (2006) 
mengungkapkan gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi yang merupakan penyebab terjadinya 

kinerja karyawan yang rendah, manajemen 

perusahaan seharusnya memperhatikan faktor-

faktor seperti budaya organisasi, kepuasan kerja, 

gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi, 

karena faktor-faktor tersebut terbukti 

mempengaruhi tinggi rendahnya kepuasan kerja, 

komitmen organisasi dan kinerja karyawan 

tersebut. 

Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai: Beberapa studi sebelumnya 

menguraikan bahwa budaya kerja  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja (Ojo, 2009) 
. Setelah mencermati nilai estimasi outer loading 

yang diperoleh, dari 2 indikator variabel kinerja 

perilaku kinerja adalah indikator paling kuat dalam 

merefleksikan variabel kinerja hal ini sejalan 

dengan hasil persepsi pegawai indikator perilaku 

kinerja masih dianggap pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaan selalu teliti sehingga 

tingkat kesalahan sangat rendah.  

Selanjutnya indikator SKP (Sasaran Kinerja 

Pegawai) menjadi urutan kedua tertinggi 

berdasarkan estimasi outer loading dimana SKP 
tersebut telah tersusun tugas pokok pegawai yang 

harus di selesaikan baik dalam jangka waktu 

bulanan maupun tahunan namun SKP tersebut 

harus lebih ditingkatkan lagi agar kedepannya 

dalat lebih tinggi lagi capain yang di dapat. 

Hasil pengujian dengan Partial least Square 

ditemukan bahwa budaya kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini 

dicerminkan bahwa budaya kerja yang selama ini 

telah di terapkan di Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kota Kendari  secara umum sudah 
baik dan amat mendukung kinerja pegawai itu 

sendiri.  Dan harus terus dipertahankan dan 

ditingkatkan agar budaya kerja  mampu 

meningkatkan kinerja pegawai (Cahyono dan 

Ghozali, 2002). Olehnya itu  Dinas Tenaga Kerja 

dan Perindustrian Kota Kendari perlu 

meningkatkan faktor-faktor yang masih di 

persepsikan rendah dan cukup baik oleh pegawai 

sehingga mampu memberikan kinerja melebihi 

harapan pegawai sehingga akan semakin 

meningkatkan kepercayyan masyaakat terhadap 

layanan dinas tenaga kerja dan perindustrian kota  
kendari.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Chen (2004) yakni pengaruh gaya 

kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, 

kompetensi dan budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  

gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, 

kompetensi dan budaya organisasi memiliki 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Pengaruh Budaya Kerja terhadap Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil melalui Komitmen  
sebagai variabel intervening: Hasil pengujian 

hipotesis sebelumnya (H3) menemukan bahwa 

budaya kerja berpengaruh signifikan terhadap 
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kinerja pegawai. Selanjutnya dilakukan pengujian 

dengan  menambahkan variabel komitmen sebagai 

mediasi pada hubungan budaya kerja terhadap 

kinerja pegawai yang selanjutnya diajukan sebagai 

hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini bahwa 

komitmen berperan sebagai variabel mediasi 

pengaruh budaya kerja  terhadap kinerja pegawai. 

Hasil  pengujian  hipotesis keempat (H4) 

bahwa komitmen tidak berperan dalam memediasi 

budaya kerja terhadap kinerja pegawai (H4 

diterima). Dengan demikian hasil penelitian ini 

dapat membuktikan bahwa komitmen  tidak 

memediasi budaya kerja terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan Fakta empiris ditemukan 

bahwa indikator kedisipilinan dan ketekunan 

merupakan indikator yang paling baik pada budaya 

kerja. Hal ini mengungkap bahwa semakin baik 

budaya kerja dalam suatu dinas  maka kinerja  juga 

akan semakin tinggi.   

Hasil penelitian mengungkap bahwa 

komitmen merupakan variabel mediator pengaruh 
budaya kerja terhadap kinerja pegawai. Artinya 

dengan adanya komitmen yang tinggi, memberikan 

dampak kinerja yang dengan lebih baik. 

Hasil Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ying dan Ahmad 

(2009) “Pengaruh Budaya Organisasi dan 

Kepuasan Kerja terhadap kinerja karyawan dengan 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening” 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif yang signifikan antara budaya 

organisasi, kepuasan kerja terhadap komitmen 
organisasi, terdapat pengaruh positif yang 

signifikan antara budaya organisasi dan kepuasan 

kerjasecara bersama-sama terhadap komitmen 

organisasi dan terdapat pengaruh positif yang 

signifikan antara budaya organisasi, kepuasan 

kerja, komitmen terhadap kinerja karyawan dan 

terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 

budaya organisasi, kepuasan kerja dankomitmen 

organisasi secara bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan (Rose, et al. 2009). 

Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dikemukakan, perlu diketahui bahwa penelitian ini 

memiliki keterbatasan antara lain : 

1. Dalam Penelitian ini hanya terdapat 37 sampel 

sekaligus responden pada Dinas Tenaga Kerja 

dan Perindustrian Kota Kendari, sehingga 

kedepan dapat melakukan penelitian dengan 

lingkup yang lebih luas pada SKPD lainnya 

2. Penelitian tentang Pengukuran pengaruh 

komitmen ke kinerja yang menunjukkan positif 
namun tidak signifikasn masih sangat minim 

KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Semakin baik budaya kerja,  maka komitmen 

pegawai akan semakin kuat untuk dapat 

bersama-sama memajukan organasi tersebut. 

2. Semakin baik komitmen pegawai dalam 

memajukan organisasi tersebut,  maka kinerja 

pegawai pun akan semakin tinggi, akan tetapi 

hal ini tidak menjamin kinerja pegawai akan 

semakin meningkat dikarenakan beberapa 

faktor yang mempengaruhinya, faktor yang 

paling utama adalah maslah kesetiaan pegawai, 
karena di masa sekarang kesetiaan pegawai 

lebih berarti dibandingkan dengan yang lain. 

Artinya walaupun perintah atasan menyimpang 

dari visi misi organisasi bawahan akan tetap 

melaksanakan karena di dasari pada estiaan 

terhadap atasan. 

3. Semakin tinggi budaya kerja yang di miliki 

oleh pegawai maka semakin besar pula kinerja 

yang akan di capai. 

4. Komitmen  tidak dapat Memediasi Pengaruh 

Budaya Kerja terhadap kinerja pegawai . 

SARAN  

Berdasarkan pada hasil dan kesimpulan 

penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran yang 

menjadi rekomendasi penelitian ini sebagai 
berikut: 

1. Secara umum budaya kerja yang selama ini 

telah di jalankan di dinas tenaga kerja dan 

perindustrian kota kendari  dinilai sudah baik.  

Namun masih harus dipertahankan dan 

ditingkatkan agar budaya kerja mampu 

memberikan kinerja dengan lebih baik, olehnya 

itu  Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota 

Kendari perlu meningkatkan ketekunan, 

kejujuran, kedisiplinan, iptek serta kreatifitas 

agar nantinya budaya kerja tersebut dapat lebih 

meningkatkan kinerja pegawai. 

2. Secara umum komitmen pegawai sudah tinggi 

dalam memajukan ornaginsasi tempat pegawai 

tersebut bekerja, namun komitmen tersebut 
belum optimal. Hal yang perlu dilakukan oleh 

Dinas Tenaga Kerja dan Peindustrian Kota 

Kendari adalah lebih meningkatkan komitmen 

pegawai agar dengan meningktanya komitmen 

tersebut secara signifikan dapat meningkatkan 

kinerga pegawai.  

3. Budaya Kerja pengaruhnya terhadap kinerja 

selama ini di nilai sudah baik, namun hal itu 

tetap harus lebih ditingkatkan, agar kedepannya 

kinerja pegawai dapat lebih aksimal dalam 

meberikan pelayanan kepada masyarakat luas, 

dan diharapkan dapat memberikan suatu 

inovasi-inovasi baru dalam bekerja. 

4. Komitmen yang dalam penelitian ini  tidak 

berperan sebagai mediasi antara budaya kerja 

terhadap kinerja pegawai  ditolak. Berdasarkan 
referensi teori yang digunakan dalam penelitian 

ini menjelaskan bahwa rendahnya komitmen 
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pegawai di sebabkan kurangnya budaya kerja 

yang kuat dalam keseharian melaksanakan 

tugas pegawai itu sendoiri disebabkan oleh 

komitmen yang belum memadai, sehingga 

untuk memberikan tingkat untuk melihat 

seberapa besar budaya kerja memberikan 

pengaruh terhadap komitmen sehingga mampu 

memberikan kinerja yang  lebih baik. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menguji dan menjelaskan secara 

empiris Pengaruh  Lingkungan Kerja dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Kadia Kota 
Kendari. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 86 orang yang 

merupakan pegawai Kantor Kelurahan Kadia Kota kendari. Teknik 

penentuan sampel menggunakan metode sampel jenuh yaitu sebanyak 

86 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a). Lingkungan 

Kerja dan Kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai (b). Lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan (c). Kualias 

Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

Pegawai Kelurahan Kadia Kota Kendari. 
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PENDAHULUAN 

Pada dasarnya Pelayanan publik sebagai 

segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik  pada prinsipnya 

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah pusat atau pun daerah dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang–undangan. Seiring dengan 

penerapan sistem desentralisasi, pelayanan publik 

akhir–akhir ini menjadi diskusi yang hangat dan 

menjadi perhatian di kalangan masyarakat. 
Sebelumnya pelayanan publik kurang menjadi 

perhatian karena berkembang asumsi bahwa 

pelayanan publik itu hanyalah urusan pemerintah 

saja, mulai dari proses perumusan, kebijakan, 

implementasi sampai dengan evaluasi masyarakat 

seringkali tidak bisa mengakses segala informasi 

yang berkaitan dengan pelayanan publik ini 

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik, memberikan 

pengertian pelayanan publik yaitu  kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang undangan bagi setiap warga negara dan 

pendudukatas barang, jasa, dan / atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik.  Fungsi pelayanan publik adalah 

salah satu fungsi fundamental yang harus diemban 

pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. 

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah 

melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus 

berupaya meningkatkan kualitas pelayanan  demi 

terciptanya kepuasan masyarakat sebagai 

pengguna layanan publik tersebut. 
Mewujudkan terciptanya kualitas pelayanan 

yang prima dibutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Kualitas suatu pelayanan publik di  

pengaruhi oleh beberapa faktor, di  antaranya 

adalah faktor kemampuan dan motivasi pegawai 

dalam melaksanakan pelayanan publik. Para 

petugas pelayanan harus kompeten dalam 

melaksanakan tugasnya, hal ini berarti petugas 

harus mengetahui dan menguasai pengetahuan dan 

ketrampilan yang diperlukan sehingga  petugas 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu 
faktor kunci untuk mendapatkan kinerja terbaik, 

karena SDM merupakan faktor penentuan dalam 

pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. 

Douglas (1996) menjelaskan bahwa perusahaan 

membutuhkan pegawai yang mampu bekerja lebih 

baik dan lebih cepat, sehingga diperlukan pegawai 

yang mempunyai kinerja (job performance) yang 

tinggi. Penilaian kinerja pada organisasi publik 

sangatlah penting untuk dilakukan, agar dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian 

kinerja tersebut digunakan untuk menilai 

keberhasilan kinerja sebuah organisasi publik 

dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, 

karena pada dasarnya orientasi organisasi publik 

bukan untuk mencari laba (profit oriented), tetapi 

lebih mengutamakan pada pelayanan publik 

(service publicoriented). Selain itu penilaian 

kinerja pada organisasi publik digunakan sebagai 

alat untuk mengevaluasi kinerja pada periode yang 

lalu, untuk digunakan sebagai dasar penyusunan 

strategi perusahaan selanjutnya (Srimindarti, 
2004). 

Menurut Supriatna (2003:27) pelaksanaan 

pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada 

masyarakat berkaitan erat dengan upaya untuk 

menciptakan kepuasan masyarakat sebagai 

penerima layanan. Hal ini sebenarnya merupakan 

implikasi dari fungsi aparat negara sebagai 

pelayanan masyarakat, karena itu kedudukan 

aparatur pemerintah dalam pelayanan umum 

(public service) sangat strategis karena sangat akan 

menentukan sejauh mana pemerintah mampu 
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya  bagi 

masyarakat, yang dengan demikian akan 

menentukan sejauh mana negara telah 

menjalankan perannya dengan baik. 

Pelayanan publik yang berhubungan 

dengan pelayanan kependudukan semakin penting 

karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas 

kehidupan di Indonesia. Pelayanan kependudukan 

yang berhubungan langsung terhadap administrasi 

kependudukan merupakan pelayanan dasar bagi 

setiap warga/masyarakat di Indonesia. Pelayanan 
kependudukan ini merupakan pelayanan yang 

sangat diperlukan bagi masyarakat baik itu dalam 

domisili kepndudukan, surat tentang kelahiran, 

surat akta kematian sampai dengan proses 

penyelenggaraan pemerintah seperti pemilihan 

umum pelayanan kependudukan sangat 

dibutuhkan. Sehingga pelayayanan kependudukan 

merupakan salah satu elemen penting dalam 

pelayanan publik kepada masyarakatnya. 

 Sebagai wujud untuk memperpendek 

rentang kendali kepada masyarakat dengan tujuan 

untuk meningkatkan pelayanan publik kepada 
masyarakatnya maka Pemerintah Daerah Kota 

Kendari pada September tahun 2012 mengeluarkan 

suatu kebijakan dimana kebijakan tersebut 

direalisasikan menjadi suatu pembentukan 

kecamatan dan Kelurahan yang baru. Kebijakan 

Pemerintah Daerah Kota Kendari tersebut 

bertujuan ingin memberikan pelayanan yang baik 

kepada  masyarakat luas khususnya dilingkungan 

dan Kelurahan  yang berada di  kecamatan 

tersebut. 

Lingkungan  adalah segala  sesuatu yang 
ada di sekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas 

yang dibebankan (Nitisemito, 2002). Menurut 

Sedarmayanti (2007), lingkungan kerja secara 
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garis-besar dapat dibagi dua jenis antara lain 

lingkungan kerja fisik dan non fisik. Faktor-faktor 

lingkungan kerja fisik adalah  pewarnaan, 

penerangan, udara, suara bising, ruang gerak, 

keamanan dan kebersihan. Sedangkan lingkungan 

non fisik adalah struktur kerja, tangung jawab 

kerja, perhatian dan dukungan pimpinan, kerja 

sama antar kelompok dan kelancaran komunikasi. 

Kantor Kelurahaan merupakan tempat 

dimana karyawan bekerja  untuk melayani  segala 
kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti 

pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), 

permintaan surat kelahiran,  dokumen Kartu 

Keluarga dll. Alasan  penelitian ini dilakukan di 

Kantor Kelurahan karena obyek inilah yang paling 

banyak berinteraksi langsung  dengan masyarakat 

umum. Penelitian ini berusaha untuk 

mengungkapkan apakah expectation service 

masyarakat sudah sama dengan perceived service-

nya. Oleh karena itu, permasalahan hanya 

membatasi untuk mengungkapkan ada atau tidak 
adanya gap atau kesenjangan yang mungkin terjadi 

antara expectation dan perceived service-nya.  

Pemerintah Provinsi Kota Kendari dalam 

menciptakan pembangunan kepemerintahan dan 

perekonomian daerah yang lebih baik dengan 

pencapaian visi misinya. Keberhasilan Pemerintah 

Kota Kendari dalam mewujudkan visi dan misinya 

sangat tergantung dengan kinerja dan produktivitas 

pegawai. Setiap organisasi atau instansi dalam 

melaksanakan program yang diarahkan selalu 

berdaya guna untuk mencapai tujuannya. Salah 
satu caranya adalah meningkatkan kinerja 

pegawai. Kinerja merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara,2005). Kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

karyawan sehingga mempengaruhi seberapa 

banyak mereka memberi kontribusi  mereka 

kepada instansi atau organisasi termasuk 

pelayanan kualitas yang disajikan. Sasaran kinerja 

yang menetapkan adalah  individu secara spesifik, 
dalam bidang proyek, proses, kegiatan rutin dan 

inti yang akan menjadi tanggungjawab karyawan. 

Keberhasilan dan pelayanan publik sangat 

ditentukan oleh kinerja para pegawai. Oleh karena 

itu, peningkatan kinerja pegawai perlu dan harus 

selalu dilaksanakan melalui suatu sistem yang 

terstandar sehingga hasilnya lebih optimal. 

Kinerja pegawai erat kaitannya dengan 

penilaian kinerja, untuk itu penilaian kinerja 

pegawai perlu dilakukan oleh suatu organisasi. 

Penilaian kinerja (performance evaluation) yaitu 
proses untuk mengukur atau mengevaluasi hasil 

pekerjaan yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang dalam organisasi (Rivai, 2003). 

Dengan kata lain penilaian kinerja ditentukan oleh 

hasil kegiatan sumber daya manusia (SDM) 

dengan standar kinerja yang telah ditetapkan 

organisasi sebelumnya. Faktor penting yang 

menentukan kinerja sumber daya manusia dan 

kemampuan organisasi beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan  Bass, et al. (2003). 

Kepemimpinan menggambarkan hubungan 

antara pemimpin (leader) dengan yang dipimpin 

(follower) dan bagaimana seorang pemimpin 

mengarahkan follower akan menentukan sejauh 
mana follower mencapai tujuan atau harapan 

pimpinan (Locander, et al, 2002). Dalam 

organisasi ada dua pihak yang saling tergantung 

dan merupakan unsur utama dalam organisasi yaitu 

pemimpin sebagai atasan, dan pegawai sebagai 

bawahan Rivai dan Mulyadi (2009).  Definisi 

kepemimpinan juga dipandang sebagai 

kemampuan dan keterampilan seseorang atau 

individu yang menduduki jabatan sebagai 

pimpinan satuan kerja, untuk mempengaruhi 

perilaku orang lain terutama bawahannya, untuk 
berfikir dan bertindak sedemikian rupa, sehingga 

melalui perilaku yang positif tersebut dapat 

memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian 

tujuan organisasi (Siagian, 2002). Rivai dan 

Mulyadi (2009) memaparkan bahwa pemimpin 

dalam kepemimpinannya perlu memikirkan dan 

memperlihatkan gaya kepemimpinan yang akan 

diterapkan kepada pegawainya.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lingkungan Kerja  

Lingkungan  kerja dalam suatu perusahaan 

perlu diperhatikan, hal ini disebabkan karena 
lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung 

terhadap para  karyawan. Lingkungan kerja yang 

kondusif dapat  meningkatkan kinerja karyawan 

dan sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak  

memadai akan dapat menurunkan kinerja 

karyawan. Kondisi lingkungan kerja dikatakan 

baik apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan 

secara optimal, sehat, aman dan nyaman. 

Kesesuaian lingkungan kerja dapat  dilihat 

akibatnya dalam jangka waktu yang lama. 

Lingkungan kerja yang kurang baik dapat 

menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih 
banyak dan tidak mendukung diperolehnya 

rancangan sistem kerja yang efisien. 

Menurut  Robbins (2003:86)  lingkungan 

adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan 

diluar yang berpotensi mempengaruhi kinerja 

organisasi, lingkungan dirumuskan menjadi dua 

yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. 

Lingkungan umum adalah segala sesuatu di luar 

organisasi yang memilki potensi untuk 

mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa 

kondisi sosial dan teknologi. Sedangkan 
lingkungan khusus adalah bagian lingkungan yang 
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secara langsung berkaitan dengan pencapaian 

sasaran-sasaran sebuah organisasi. 

 Menurut Basuki dan Susilowati (2005) 

lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

berada di lingkungan yang dapat mempengaruhi 

baik secara langsung maupun tidak langsung 

seseorang atau sekelompok orang di dalam 

melaksanakan aktivitasnya. 

Menurut  Mangkunegara (2005:17) 

lingkungan kerja  yang dimaksud antara lain uraian 
jabatan yang jelas, target kerja yang menantang, 

pola komunikasi kerja yang efektif, iklim kerja dan 

fasilitas kerja yang relatif memadai. Nitisemito 

(1992:183) menyatakan bahwa lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada disekitar para 

pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. 

Lingkungan kerja terdiri dari lingkungan fisik dan 

nonfisik yang melekat pada karyawan sehingga 

tidak dapa dipisahkan untuk mendapatkan kinerja 

karyawan yang baik. Menurut Sedarmayanti 
(2009:31) lingkungan kerja fisik adalah semua 

keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar 

tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan 

baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Sedangkan lingkungan kerja nonfisik 

adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan 

dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan 

atasan maupun dengan rekan kerja, ataupun 

hubungan dengan bawahan. 

 Masalah lingkungan kerja dalam suatu 

organisasi sangatlah penting, dalam hal ini 
diperlukan adanya pengaturan maupun penataan 

faktor-faktor lingkungan kerja dalam 

penyelenggaraan aktivitas organisasi. Sesuai 

dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 

261/MENKES/SK/II/1998 Tentang : Persyaratan 

Kesehatan Lingkungan Kerja bahwa lingkungan 

kerja perkantoran meliputi semua ruangan, 

halaman dan area sekelilingnya yang merupakan 

bagian atau yang berhubungan dengan tempat 

kerja untuk kegiatan perkantoran. Persyaratan 

kesehatan lingkungan kerja dalam keputusan ini 

diberlakukan baik terhadap kantor yang berdiri 
sendiri maupun yang berkelompok.   

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu 

yang ada disekitar karyawan pada saat bekerja baik 

berupa fisik maupun nonfisik yang dapat 

mempengaruhi karyawan saat bekerja. Jika 

lingkungan kerja yang kondusif maka karyawan 

bisa aman, nyaman dan jika lingkungan kerja tidak 

mendukung maka karyawan tidak bisa aman dan 

nyaman. 

Menurut Robbins dan Coulter (1999:93) 
lingkungan dirumuskan menjadi dua, meliputi 

lingkungan umum dan lingkungan khusus. 

Lingkungan Umum merupakan segala sesuatu 

diluar organisasi yang memiliki potensi untuk 

mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa 

kondisi sosial dan  kondisi teknologi yang meliputi 

Fasilitas alat kerja, Fasilitas perlengkapan kerja, 

Fasilitas sosial. Sedangkan lingkungan khusus 

merupakan bagian dari lingkungan yang secara 

langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran-

sasaran sebuah organsasi yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan. 

Indikator Lingkungan Kerja 
Indikator-indikator lingkungan kerja oleh  

Nitisemito (1992)  yaitu  sebagai berikut: suasana 

kerja, hubungan dengan rekan kerja, tersedianya 

fasilitas kerja. Sedangkan  menurut Sedarmayanti  

(2009:28) indikator-indikator lingkungan kerja 

yaitu sebagai berikut: penerangan/cahaya di tempat 

kerja, sirkulasi udara ditempat kerja, kebisingan di 

tempat kerja, bau tidak sedap di tempat kerja, 

keamanan di tempat kerja. Dari dua pendapat 
berbeda peneliti mengambil indikator yaitu  

suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja, 

tersedianya fasilitas kerja, penerangan, sirkulasi 

udara, kebisingan, bau tidak sedap, dan keamanan. 

B. Kualitas Pelayanan 

Kualitas menjadi pedoman utama dalam 

pengembangan dan keberhasilan implementasi 

program-program manajerial dan kerekayasaan 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan bisnis yang 
utama.  Menurut Juran (1993:11) bahwa kualitas 

adalah kecocokan untuk pemakaian (fitness for 

use). Definisi ini menekankan orientasi pada 

pemenuhan harapan pelanggan. Selanjutnya 

Taguchi (Tjiptono, 2004 : 12) bahwa kualitas 

adalah kerugian  yang ditimbulkan oleh suatu 

produk bagi masyarakat setelah  produk tersebut 

dikirim, selain kerugian-kerugian yang disebabkan 

fungsi intrinsik produk. Secara sederhana 

pengertian kualitas pelayanan dapat dinyatakan 

sebagai perbandingan antara pelayanan yang 
diharapkan konsumen dengan pelayanan yang 

diterimanya (Parasuraman, et al.1995). 

Selanjutnya kualitas yang dirasakan didefinisikan 

sebagai penilaian konsumen terhadap keseluruhan 

keunggulan produk, sedangkan kualitas pelayanan 

yang dirasakan merupakan pertimbangan global 

yang berhubungan dengan superioritas dari 

pelayanan (Zeithaml, et al. 1985).   

Dikemukakan oleh Logothetis (1942) 

dalam Warella, (1997 : 17) “Kualitas adalah 

pemenuhan terhadap kebutuhan dan harapan 

pelanggan atau klien serta kemudahan 
memperbaikinya secara berkesinambungan”.  

Menurut Deming (1950) dalam (Tjiptono, 1995 : 

48) menjelaskan “Kualitas merupakan suatu 

tingkat yang dapat diprediksi dari keseragaman 

dan ketergantungan pada biaya yang rendah dan 

sesuai dengan pasar”.   
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Dalam perspektif TQM (Total Quality 

Management), kualitas dipandang secara lebih 

luas, tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan 

tetapi juga proses, lingkungan dan manusia. Hal 

tersebut tampak dalam definisi yang dirumuskan 

oleh Goetsh dan Davis (1994) dalam Tjiptono, 

(2004 : 51), yaitu  bahwa kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. Kelima macam 
perspektif inilah yang bisa menjelaskan mengapa 

kualitas bisa diartikan secara beraneka ragam oleh 

orang yang berbeda dalam situasi yang berlainan.  

Berkaitan dengan masalah kualitas 

pelayanan, pada dasarnya kualitas pelayanan 

merupakan suatu konsep yang  abstrak dan sukar 

dipahami (Tjiptono, 2004 : 51). Hal ini 

dikarenakan adanya empat karakteristik 

jasa/layanan yang unik yang membedakannya dari 

barang, yaitu  tidak berwujud, tidak  terpisah 

antara produksi dan konsumsi, outputnya tidak 
terstandar dan tidak dapat disimpan (Kotler, 1997 : 

115). Ada 2 (dua) faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu layanan 

yang diharapkan (expected service) dan layanan 

yang diterima (perceived service). Apabila layanan 

yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang 

diharapkan konsumen, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan sebagai kualitas ideal, tetapi 

sebaliknya jika layanan yang diterima atau 

dirasakan lebih rendah dari pada yang diharapkan, 

maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 
Dengan demikian baik tidaknya kualitas 

pelayanan bukanlah berdasarkan sudut pandang 

atau persepsi penyedia jasa/layanan melainkan 

berdasarkan pada persepsi konsumen. Seperti yang 

dikemukakan Kotler  (1997 : 116) bahwa kualitas 

harus dimulai dari kebutuhan  konsumen dan 

berakhir pada persepsi konsumen. Persepsi 

konsumen terhadap  kualitas pelayanan itu sendiri 

merupakan penilaian menyeluruh konsumen 

atas  keunggulan suatu layanan.  

C. Kinerja Pegawai 

Kinerja pada dasarnya merupakan apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai. 

Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi 

seberapa   banyak   mereka   memberikan    

kontribusi   kepada   pegawai. Perbaikan  kinerja 

baik untuk individu  maupun  kelompok  menjadi 
pusat perhatian  dalam  upaya  meningkatkan   

kinerja  organisasi  (Mathis  dan Jackson, 2002: 

78). 

Pengertian kinerja atau prestasi kerja 

dibatasi dengan arti kesuksesan seseorang  di 

dalam  melaksanakan suatu pekerjaan (As’ad,  

1991: 47).  Kinerja  juga  dapat  didefinisikan  

sebagai  hasil  kerja  secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2000: 67). 

Indikator Kinerja Pegawai 
Untuk mengetahui  tingkat keberhasilan  

kinerja pegawai,  maka harus ada pengukuran 

kinerja. Pengukuran kinerja tersebut mencakup 
indikator- indikator  pencapaian kinerja.  Menurut  

Gomes  (2003), kinerja dapat diukur berdasarkan 

: Quantity of work (kuantitas kerja), Quality  of  

work (kualitas kerja), Job Knowledge 

(pengetahuan pekerjaan), Creativeness 

(kreativitas), Dependability (kesadaran), Initiative 

(inisiatif), Personal Qualities (kualitas personal). 

Menurut Mathis dan Jackson (2002: 81), 

penilaian kinerja pegawai memiliki dua 

penggunaan yang umum di dalam organisasi 

dan keduanya bisa menjadi konflik yang potensial 

yaitu, penggunaan administrasi dan penggunaan 
untuk pengembangan. 

2.5. Kerangka Konseptual  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka 

dapat disusun kerangka konseptual penelitian 

sebagai berikut: 
 

  

  

                                      

                                   

2.6. Hipotesis Penelitian   

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang 

kedudukannya belum sekuat proposisi atau dalil 

(Umar, 2000). Sesuai dengan variabel–variabel 

yang akan diteliti maka hipotesis yang akan 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1: Lingkungan dan Kualitas pelayanan secara 

simultan berpengaruh terhadap    kinerja 

pegawai kelurahan kadia kota kendari 

H2:  Lingkungan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  kepuasan kinerja 

pegawai kelurahan kadia kota kendari 

H3 :Kulitas layanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  terhadap  kinerja 

pegawai kelurahan kadia kota kendari 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji  

Pengaruh lingkungan dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pegawai pada Kantor 

Kelurahan Kadia Kota Kendari. Selanjutnya oleh 

 Lingkungan 

Kerja (X1) 

 Kualitas 

pelayanan (X2) 

 

 Kinerja 

pegawai (Y) 
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Riduwan (2009: 118) populasi adalah totalitas 

semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif 

dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan 

objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari 

sifat-sifatnya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pegawai   Kantor kelurahan kadia yang 

berjumlah 86 orang  yang menyebar di berbagai 

bidang sesuai tabel 3.1 :  

Tabel 1.  Populasi Penelitian Kantor Kelurahan Kadia 

No Bidang Populasi 

1 Seksi pemerintahan 22 

2 Seksi pemberdayaan 

masyarakat 

16 

3 Seksi pelayanan umum  20 

4 Seksi ketertiban 28 

 Total 86 Orang 

Instrumen penelitian ini menggunakan 
koesioner untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Instrumen menggunakan 

pernyataan-pernyataan untuk mengukur variabel 

bebas maupun variabel terikat dilakukan dengan 

skala Likert skala 1(sangat tidak setuju) sampai 

dengan 5 (Sangat Setuju)  (Sugiyono, 2012 :137)  

Analisis Data   
Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan statistika 
inferensial yaitu analisis regresi linier berganda 

dengan menggunakan sofware SPSS 20.0. Untuk 

menjawab masalah sekaligus menguji hipotesis 

digunakan analisis regresi linear berganda dengan 

menggunakan model umum sebagai berikut :  

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan data yang diperoleh  yaitu data 

lingkungan kerja, Kualitas layanan serta kinerja 

selanjutnya diolah dengan menggunakan program 

SPSS versi 20.0. Berdasarkan hasil analisis regresi 

terlampir dimaksud, selanjutnya dibuatkan 

rekapitulasi sebagaimana ditampilkan pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.8. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi 

Variabel 

Koefisien 

Regresi 

(beta) 

t- 

hitung 

Probabilitas 

(sig) 

Kualitas layanan 

(X1) 

Kualitas layanan 

(X2) 

0,360 

0,428 

2,464 

2,475 

0,01 

0,01 

Constanta (a)  

Korelasi (R)  

KD determinasi (R 

square)  

F hitung  

Probabilitas simultan  

1,007 

0,633 

0,400 

 

12,347 

0,000 

Sumber : Data diolah, 2016  

PEMBAHASAN 

Model pengukuran hubungan kausal antara 

konstruk atau variabel lingkungan kerja, Kualitas 

layanan dan kinerja pegawai yang diajukkan pada 

model regresi selanjutnya diinterpertasikan dengan 
menjelaskan hubungan kausal antara konstruk atau 

variabel. Desain konstruks yang dibangun dalam 

studi ini mengacu pada beberapa tujuan utama 

Kantor Kelurahan Kadia yakni peningkatan kinerja 

pegawai melalui peningkatan lingkungan kerja dan 

peningkatan Kualitas layanan masayarakat Upaya 

mencapai tujuan perlu adanya penerapan konsep 

kinerja pegawai yang merupakan kunci dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat dengan 

baik.  

Berdasarkan hasil analisis data dalam 
penelitian ini, maka pembahasan hasil penelitian 

ini mengkombinasikan teori, hasil-hasil penelitian 

terdahulu dan fakta empiris yang terjadi pada 

obyek yang dikaji guna menverifikasi hasil 

penelitian ini memperkuat atau menolak teori 

maupun hasil penelitian sebelumnya atau 

merupakan hasil temuan baru. Pembahasan pada 

masing-masing variabel baik variabel eksogen 

maupun variabel endogen dalam penelitian ini 

mengkombinasikan beberapa hasil analisis data 

empiris dari pendekatan deskriptif dan analisis 

regresi agar terjadi proses sintesa demi 
penyempurnaan hasil penelitian ini. Lebih jelasnya 

uraian pengaruh antar variabel yang didesain 

dalam riset ini sebagai berikut:    

Hasil pengujian pengaruh simultan 

lingkungan kerja dan Kualitas layanan terhadap 

kinerja pegawai. Menemukan bahwa peningkatan 

lingkungan kerja dan kualitas layanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

Kantor Kelurahan Kadia. Hasil pengujian ini dapat 

diartikan bahwa adanya kecenderungan perubahan 

peningkatan lingkungan kerja seperti kenyamanan 
dalam bekerja, keamanan dan kebersihan, 

ketersediaan fasilitas, perlengkapan yang sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan dan kenyamanan 

ruangan yang tinggi dan peningkatan kualitas 

layanan secara besama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Oleh karena 

itu, peningkatan kondisi lingkungan kerja baik 

yang didukung oleh peningkatan kualitas layanan 

akan mampu meningkatkan meningkatkan kinerja 

pegawai dengan baik.  

Terciptanya lingkungan kerja  yang baik 

menyebabkan  bertambahnya kualitas dan 
kuantitas pegawai dalam bekerja, memiliki inisiatif 

dalam melaksanakan tugasnya, kesadaran diri 

untuk melakukan tugasnya tanpa harus diperintah, 

pengetahuan atas pekerjaan yang dilakukan 

semakin baik dan kinerja pegawai dalam 

mengemban tugasnya juga semakin baik.  

Y = a + β1X1 + β2X2 + ....... + βnXn + e 



 

71 
 

Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 65 - 73 

Hasil penelitian juga menemukan bahwa 

peningkatan Kualitas layanan yang semakin baik 

akan berdampak terhadap kinerja pegawai yang 

semakin baik. Hasil deskripsi variabel komunikasi 

organisas bahwa dari 5 indikator  Kualitas layanan, 

indikator yang di persepsikan paling baik oleh 

masayarakat adalah sikap terbuka yang dimiliki 

oleh pegawai dalam memberi informasi kepada 

masyarakat. Hal ini dapat dimaknai bahwa kualitas 

layanan pegawai Kelurahan Kadia sudah baik 
dalam memberikan informasi baik kepada 

pimpinan maupun kepada masyarakat yang 

berurusan. Selain itu masyarakat  menganggap 

bahwa sikap terbuka yang terjadi dalam lingkup 

kelurahan kadia sudah berjalan dengan efektif 

yang dibuktikan dengan kejelasan dan kemudahan 

memperoleh informasi yang disampaikan kepada 

para pegawai kelurahan. 

Beberapa hal yang masih perlu dilakukan 

perbaikan yakni ketepatan dalam memberikan 

layanan dan kemampuan pegawai dalam memberi 
layanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan hal 

yang paling rendah dinilai oleh masyarakat karena 

sebagian  pegawai dianggap tidak mau bersifat 

terbuka atas informasi- informasi yang ingini 

diketahui oleh masyarakat. Selain itu masih 

seringnya terjadi keterlambatan pengurusan surat – 

surat karena pejabat penandatangan berkas tidak 

berada ditempat dan tidak bisa diwakilkan, 

terutama Lurah dan Sekretaris Lurah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fernanto Berista 
Nainggolan (2013), mengkonfirmasi hasil 

penelitiannya bahwa lingkungan kerja 

beroengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Selanjutnya Sahat Siregar 

(2009), juga mengkonfirmasi penelitiannya 

tentang Pengaruh Lingkungan kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai  Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian  assosiatif 

korelasional dengan pendekatan kuantitatif. 

Sedangkan teknik analisa data yang digunakan 

adalah teknik korelasi antar variabel untuk 

membuktikan pengaruh lingkungan kerja terhadap 
kinerja pegawai. Data  Hasilnya yaitu terdapat 

pengaruh  lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai sebesar 0,721.  

Hasil pengujian hipotesis kedua bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai Kelurahan 

Kadia menemukan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signfikan terhadap kinerja 

pegawai. Hal ini dapat dimaknai bahwa semakin 

baik  peningkatan lingkungan kerja seperti 

kenyamanan dalam bekerja, keamanan dan 
kebersihan, ketersediaan fasilitas, perlengkapan 

yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan 

kenyamanan ruangan yang tinggi maka kinerja 

pegawai akan meningkat. Hasil penguijian secara 

deskriptif menemukan bahwa lingkungan kerja 

yang dicreminkan melalui fasilitas dan 

perlengkapan merupakan indikator yang paling  

baik dipersepesikan oleh masyarakat sehingga 

pihak Kelurahan Kadia harus mampu untuk 

mempertahankan dan meningkatkan fasilitas dan 

perlengkapan yang ada di Kelurahan Kadia 

sehingga lingkungan kerja akan semakin Baik. 

Sedangkan indikator kemananan dan kebersihan 

merupakan indikator yang paling dipersepsikan 
rendah. Olehnya itu pihak kelurahan harus 

memperhatikan khususnya keamanan dan 

kebersihan sehingga mampu memberikan 

kenyamanan dan keamanan bagi pegawai dalam 

bekerja.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga 

bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai menemukan 

bahwa semakin baik Kualitas layanan dalam 

lingkup Kelurahan Kadia, maka kinerja pegawai 

juga akan semakin baik.  

Hasil deskripsi variabel kualitas layanan 

bahwa dari 5 indikator  kualitas layanan, indikator 

yang di persepsikan paling baik adalah sikap 

terbuka pegawai kantor kelurahan. Sikap terbuka 

dalam memberikan informasi dan mengurangi 

ketidakpastian informasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat sedangkan indikator yang paling 

rendah adalah indikator ketepatan dalam 

pelayanan. Hal ini dapat dimaknai bahwa pegawai 

Kelurahan Kadia masih lamban dalam 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 
Olehnya itu perlunya dilakukan perbaikan – 

perbaikan dalam hal ketepatan dalam pelayanan 

seperti perlu adanya pelimpahan wewenag kepada 

bawahan jika ada surat – surat yang akan di 

tandatangan oleh pihak kelurahan, adanya proses 

kaderisasi terhadap pegawai jika ada kegiatan – 

kegiatan sosial kemasyarakat yang bisa mewakili 

lurah dan sekretaris lurah sehingga seluruh 

aktifitas dapat berjalan dengan baik.  

Hasil penilitian ini tidak konsisten dengan  

penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2013), yang 

menemukan bahwa Kualitas layanan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Artinya meskipun kualitas layanan meningkat 

secara signifikan namun peningkatan kinerja 

pegawai tidak signifikan. Namun penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nugroho (2015) bahwa Kualitas layanan 

berpengaruh positif dan signfikan terhadap kinerja 

pegawai. Alasan yang mendasari bahwa ketika 

kualitas layanan yang diberikan kepada 

masyarakat semakin baik, maka masyarakat akan 

puas dan berdampak terhadap peningkatan kinerja 
pagawai Kantor Kelurahan Kadia.  
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah 

dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Lingkungan kerja dan Kualitas layanan secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Artinya semakin 

baik lingkungan kerja dan Kualitas layanan 

maka kinerja pegawai Kelurahan Kadia akan 
semakin baik. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya 

semakin baik lingkungan kerja maka kinerja 

pegawai Kelurahan Kadia akan semakin baik. 

3. Kualitas layanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya 

semakin baik kualitas layanan maka kinerja 

pegawai Kelurahan Kadia akan semakin baik. 

SARAN  

Berdasarkan pada hasil dan kesimpulan 

penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran yang 

menjadi rekomendasi penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Pihak Kelurahan Kadia harus lebih 

memfokuskan perhatian pada faktor 

lingkungan kerja dan Kualitas layanan karena 

secara langsung  berkontribusi nyata terhadap 

peningkatan kinerja pegawai.  

2. Perlunya menjaga lingkungan kerja yang baik 

dengan cara mempertahankan dan 
meningkatkan ketersediaan fasilitas dan 

kesesuaian pengadaan perlengkapan yang 

dibutuhkan oleh pegawai dan melakukukan 

perbaikan terhadap ruang kerja, keamanan dan 

kenyamanan agar pegawai Kantor Kelurahan 

dapat lebih meningkatkan kinerjanya. 

3. Perlunya menjaga kualitas pelayanan dengan 

cara mempertahankan dan meningkatkan sikap 

terbuka dan perilaku sopan pegawai kantor 

Kelurahan Kadia dan melakukan perbaikan 

terhadap ketanggapan menangani keluhan, 

kecepatan dalam pelayanan dan kemampuan 
petugas kelurahan. 

4. Rendahnya Koefisien Determinasi dalam 

memprediksi variabel kinerja, maka perlunya 

dilakukan penelitian lanjutan dengan 

menambahkan beberapa variabel yang mampu 

meningkatkan kinerja pegawai seperti disiplin 

kerja dan motivasi kerja. 
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Paper type: Research Paper 

Abstrack: Proses terjadinya pendapatan pada perusahaan dapat 

diperoleh akibat dari transaksi penjualan secara tunai maupun cicilan 

(angsuran) dimana pengakuan untuk keduanya berbeda secara 

akuntansi. Pada saat terjadinya transaksi penjualan secara angsuran, 

PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari melakukan pengakuan dengan 

menggabungkan pendapatan bunga dan pendapatan administrasi ke 
dalam pendapatan atas penjualan kendaraan. Hal ini jelas 

bertentangan dengan PSAK No.23. yang menyatakan bahwa 

perusahaan harus mengungkapkan setiap kategori signifikan dari 

pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk 

pendapatan penjualan barang, jasa, bunga, royalti dan deviden. 

Tujuan penelitian untuk  mengetahui dan menganalisis pengakuan 

pendapatan atas penjualan angsuran pada PT. Cahaya Gratia 

Pratama Kendari telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 23. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pendapatan PT. Cahaya Gratia Pratama 

Kendari diakui pada saat terjadinya suatu penjualan hingga 

kemudian dilakukan pencatatan ke dalam catatan akuntansi untuk 

kemudian dilaporkan pada periode yang bersangkutan. PT. Cahaya 

Gratia Pratama Kendari dalam transaksi penjualan angsurannya 

sudah menerapkan dan menggunakan PSAK yang berlaku dalam 

pengakuan pendapatan yaitu PSAK 23. 
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1. PENDAHULUAN 

Suatu organisasi didirikan oleh para 

pemiliknya dengan maksud untuk mencapai 

tujuan tertentu. Organisasi yang bersifat 
mencari laba (profit) mempunyai tujuan 

utama untuk menghasilkan laba maksimum. 

Disamping itu ada juga dikenal dengan 
organisasi non profit yang tujuan utamanya 

bukan sekedar mencari laba tetapi untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat 

melalui jasa yang diberikan.  
Setiap organisasi yang bertujuan 

mencari laba, secara berkala menerbitkan 

seperangkat laporan keuangan yang 
mengikhtisarkan operasinya untuk waktu 

tertentu dan rincian dari posisi harta dan 

hutang organisasi pada saat tertentu. 
Berdasarkan laporan tersebut pihak-pihak 

yang berkepentingan dapat menilai posisi 

keuangan dan prestasi kerja yang dicapai 

perusahaan sebagai dasar pengambilan 
keputusan ekonomi.  

Penggunaan laporan keuangan terkait 

laporan laba bersih (the bottom line) dmenjadi 
hal yang perlu diperhatikan oleh stakeholder. 

Salah satu komponen dari unsur-unsur laba 

yaitu pendapatan. Pendapatan umumnya juga 
merupakan salah satu penghasilan yang 

didapat dari aktivitas perusahaan, biasanya 

dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda 

oleh setiap perusahaan sesuai dengan aktivitas 
utama dari perusahaan tersebut. Permasalahan 

utama dalam akuntansi pendapatan yaitu pada 

saat pengakuan dan pengukuran pendapatan, 
maka pengakuan dan pengukuran pendapatan 

harus dilakukan dengan akurat agar 

perusahaan mampu menyajikan laporan 

keuangan secara wajar.  
Apabila pengakuan dan pengukuran 

pendapatan tidak tepat, maka kegiatan operasi 

perusahaan akan dipandang tidak efektif dan 
efisien. Oleh karena itu pengakuan dan 

pengukuran pendapatan telah diatur dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No. 23, standar yang dikeluarkan 

oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 

Merupakan suatu pedoman dalam penyusunan 

laporan keuangan untuk tujuan pelaporan bagi 
pengguna laporan tersebut. Di dalam PSAK 

nomor 23 diuraikan dan dijelaskan tentang 

pengakuan dan pengukuran pendapatan yang 
dapat digunakan bagi perusahaan-perusahaan. 

Proses terjadinya pendapatan pada 

perusahaan dapat diperoleh akibat dari 

transaksi penjualan secara tunai maupun 
cicilan (angsuran) dimana pengakuan untuk 

keduanya berbeda secara akuntansi. 

Terkhusus penjualan angsuran merupakan 

penjualan yang dilaksanakan dengan 
perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli 

yang menerangkan bahwa pembayarannya 

dilakukan dilakukan secara bertahap. 
Biasanya pada saat barang diserahkan kepada 

pembeli, penjual menerima pembayaran 

pendahuluan yang disebut juga uang muka 

(Down Payment) dan biasanya dibayar dalam 
waktu beberapa kali dengan jumlah dan 

jangka waktu yang telah ditetapkan. Lazimnya 

penjualan secara angsuran akan dikenakan 
bunga karena jangka waktu pelunasannya 

cukup panjang.  

Transaksi penjualan angsuran yang 
dilakukan perusahaan akan menghasilkan tiga 

macam pendapatan yaitu, pendapatan dari 

keuntungan penjualan kendaraan, pendapatan 

bunga, serta pendapatan pembayaran 
administrasi. Pengakuan laba kotor dalam 

transaksi penjualan angsuran terdapat dua 

pendekatan umum yaitu, penetapan laba kotor 
dalam periode penjualan, saat dimana barang-

barang ditukar dengan klaim yang secara 

hukum dapat dipaksakan terhadap pelanggan 
atau konsumen dan penetapan laba kotor 

dalam periode penagihan per kas. Penjualan 

angsuran dapat dipandang sebagai transaksi 

khusus dalam penanganan laba kotor yang 
dilakukan dalam periode penagihan piutang 

angsuran dan bukan dalam periode dimana 

piutang ini timbul dimana arus kas masuk 
kemudian menjadi kriteria dalam pendapatan.  

Pelaksanaan syarat perjanjian jual beli 

tidak semua berjalan dengan baik, kadang 

kala diantara kedua pihak ada yang 
melakukan perbuatan ingkar janji, oleh sebab 

itu dari pihak perusahaan akan melindungi 

kepentingan dengan memperoleh jaminan 
terhadap kemungkinan pembeli gagal 

memenuhi kewajiban sesuai dengan 

perjanjian, dapat menarik barang yang telah 
dijual tersebut sesuai dengan perjanjian yang 

telah disetujui sebelumnya. Dengan demikian 

pihak penjual harus berhati-hati mengingat 

adanya risiko ketidakpastian dimasa yang 
akan datang apabila pihak pembeli tidak 

memenuhi kewajibannya.  

Demikian halnya PT. Cahaya Gratia 
Pratama Kendari sebagai Dealer Honda resmi 
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yang aktivitasnya melakukan kegiatan 

penjualan kendaraan, baik secara tunai 
maupun kredit (angsuran). Penjualan yang 

dilakukan oleh PT. Cahaya Gratia Pratama 

Kendari berupa kendaraan beroda empat yaitu 

mobil. Kendaraan mobil yang dipasarkan 
sangatlah bervarians serta berteknologi 

canggih sehingga masyarakat kalangan 

ekonomis keatas tertarik untuk membelinya. 
Berikut ini dicantumkan data penjualan antara 

penjulan tunai dan penjualan kredit (angsuran) 

pada PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari 

berdasarkan unit penjualannya.  
Tabel 1.1 

PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari 

Penjualan Mobil Tahun 2018 

Sumber : PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari  

Berdasarkan tabel di atas jumlah unit 

dari penjualan angsuran untuk kendaraan pada 
PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari lebih 

tinggi dibandingkan dengan jumlah unit 

penjualan yang dilakukan secara tunai (cash) 
atau 75 % dari total keseluruhan penjualan 

kendaraan tahun 2018. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsumen kendaraan lebih tertarik 
untuk melakukan pembelian secara kredit atau 

mengangsur dibandingkan secara tunai. 

Jangka waktu angsuran yang diberikan 

oleh PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari 
kepada pembeli meliputi jangka waktu 12 

bulan hingga 60 bulan. Dari sekian banyak 

jangka waktu angsuran yang diberikan 
perusahaan, pembeli lebih banyak memilih 

jangka waktu 36 bulan. Dengan adanya 

penjualan angsuran akan menimbulkan 

beberapa masalah yang akan ditemukan oleh 
perusahaan, terutama pendapatan.  

Proses saat terjadinya transaksi 

penjualan secara angsuran, PT. Cahaya Gratia 

Pratama Kendari melakukan pengakuan 
dengan menggabungkan pendapatan bunga 

dan pendapatan administrasi ke dalam 

pendapatan atas penjualan kendaraan. 
Hal ini jelas bertentangan dengan 

PSAK No.23. yang menyatakan bahwa 

perusahaan harus mengungkapkan setiap 

kategori signifikan dari pendapatan yang 
diakui selama periode tersebut termasuk 

pendapatan penjualan barang, jasa, bunga, 

royalti dan deviden. Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian, 

pembahasan, dan analisis dengan Judul 

”Evaluasi Pengakuan Pendapatan Atas 
Penjualan Angsuran Berdasarkan PSAK No. 

23 pada PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari”. 

2. TINJAUAN  PUSTAKA 

Pengertian Pendapatan 

Dalam perhitungan laba rugi 

menunjukkan pendapatan yang diperoleh, 
beban yang dikeluarkan serta hasil usaha yang 

diperoleh dalam satu periode, yang berakhir 

pada tanggal yang tertera di neraca. Dalam 
beberapa dasawarsa belakangan ini, perhatian 

pada perhitungan laba rugi semakin dirasakan 

manfaatnya. Karena dengan adanya informasi 
mengenai pendapatan, manfaat yang diperoleh 

menurut Ikhsan, dkk (2015:122), antara lain:  

 

1. Dapat membandingkan antara modal 
yang tertanam dengan penghasilan.  

2. Mempunyai alat ukur untuk 

mengukur kinerja efisiensi 
manajemen.  

3. Dapat memprediksi distribusi dividen 

di masa yang akan datang.  
Pendapatan merupakan hasil yang 

diperoleh atas kegiatan-kegiatan perusahaan 

dalam suatu periode. Pendapatan merupakan 

hal yang penting karena pendapatan adalah 
objek atas kegiatan perusahaan. Pengertian 

pendapatan bermacam-macam tergantung dari 

sisi mana meninjau pengertian pendapatan 
tersebut. Pendapatan timbul dari peristiwa 

ekonomi antara lain penjualan barang, 

penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan 

oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, 
royalti dan dividen.  

Munculnya penafsiran yang berlainan 

terhadap pengertian pendapatan bagi pihak 
yang berkompeten disebabkan karena latar 

belakang disiplin yang berbeda dengan 

penyusunan konsep pendapatan bagi pihak 
tertentu. Oleh pemakai akuntansi, konsep 

pendapatan belum dapat dijelaskan secara 

universal, karena pemakai informasi laporan 

keuangan khususnya laporan laba rugi yang 
memuat tentang pendapatan yang berguna 

Bentuk 

Penjualan 
Penjualan 

(Unit) 
Persentase 

(%) 

Penjualan 
Tunai 

221 25 % 

Penjualan 
Angsuran 

673 75 % 

Total 

Penjualan 
894 100 % 
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untuk masing-masing pemakai laporan yang 

berbeda-beda tergantung dari sudut mana ia 
memandang.  

Menurut ilmu ekonomi (Arsyad, 2007), 

pendapatan merupakan nilai maksimum yang 

dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu 
periode dengan mengharapkan keadaan yang 

sama pada akhir periode seperti keadaan 

semula. Pengertian tersebut menitikberatkan 
pada total kuantitatif pengeluaran terhadap 

konsumsi selama satu periode.  

Definisi pendapatan menurut ilmu 

ekonomi dalam Mulyadi (2013:87), menutup 
kemungkinan perubahan lebih dari total harta 

kekayaan badan usaha pada awal periode dan 

menekankan pada jumlah nilai statis pada 
akhir periode. Dengan kata lain, pendapatan 

adalah jumlah kenaikan harta kekayaan 

karena perubahan penilaian yang bukan 
diakibatkan perubahan modal dan hutang. 

  

Klasifikasi dan Karakteristik 

Pendapatan  

Pendapatan dapat diklasifikasikan 

menjadi dua bagian menurut Baridwan 
(2014:46), yaitu:  

a. Pendapatan Operasional  

Pendapatan Operasional adalah 
pendapatan yang timbul dari penjualan 

barang dagangan, produk atau jasa dalam 

periode tertentu dalam rangka kegiatan 
utama atau yang menjadi tujuan utama 

perusahaan yang berhubungan langsung 

dengan usaha (operasi) pokok perusahaan 

yang bersangkutan. Pendapatan ini 
sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan 

usaha perusahan dan terjadinya berulang-

ulang selama perusahaan melangsungkan 
kegiatannya.  

Pendapatan operasional untuk setiap 

perusahaan berbeda-beda sesuai dengan jenis 

usaha yang dikelola perusahaan. Salah satu 
jenis pendapatan operasional perusahaan 

adalah pendapatan yang bersumber dari 

penjualan. Penjualan ini berupa penjualan 
barang dan penjualan jasa yang menjadi objek 

maupun sasaran utama dari usaha pokok 

perusahaan. 

Penjualan ini dapat dibedakan dalam 

bentuk: 
1) Penjualan Kotor 

2) Penjualan Bersih 

Jenis pendapatan operasional timbul 

dari berbagai cara, yaitu:  

a. Pendapatan yang diperoleh dari 
kegiatan usaha yang dilaksanakan 

sendiri oleh perusahaan tersebut.  

b. Pendapatan yang diperoleh dari 

kegiatan usaha dengan adanya 
hubungan yang telah disetujui, 

misalnya penjualan konsinyasi.  

c. Pendapatan dari kegiatan usaha yang 
dilaksanakan melalui kerjasama dengan 

para investor.  

Pendapatan ini juga dapat dibedakan 

sebagai berikut:  
1. Penjualan Barang, dalam hal ini barang 

meliputi barang yang diproduksi 

perusahaan untuk dijual dan barang 
yang dibeli untuk dijual kembali, 

seperti barang dagangan yang dibeli 

pengecer atau tanah dan properti lain 
yang dibeli untuk dijual kembali.  

2. Penjualan Jasa, biasanya menyangkut 

pelaksanaan tugas yang secara 

kontraktual telah disepakati untuk 
dilaksanakan. 

b. Pendapatan Non Operasional  

Pendapatan yang diperoleh perusahaan 
dalam periode tertentu, akan tetapi bukan 

diperoleh dari kegiatan operasional utama 

perusahaan. Adapun jenis dari pendapatan ini 
dapat dibedakan sebagai berikut:  

1. Pendapatan yang diperoleh dari 

penggunaan aktiva atau sumber 

ekonomi perusahaan oleh pihak lain. 
Contohnya, pendapatan bunga, sewa, 

royalti dan lain-lain.  

2. Pendapatan yang diperoleh dari 
penjualan aktiva diluar barang 

dagangan atau hasil produksi. 

Contohnya, penjualan surat-surat 

berharga, penjualan aktiva tak 
berwujud.  

Ada beberapa karakteristik tertentu dari 

pendapatan yang menentukan atau membatasi 
bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke 

perusahaan merupakan pendapatan yang 

berasal dari operasi perusahaan. Karakteristik 
tersebut antara lain berdasarkan sumber 

pendapatan, produk dan kegiatan utama 

perusahaan dan jumlah rupiah pendapatan 

serta proses penandingan.  
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a. Sumber Pendapatan  

Jumlah rupiah aktiva bertambah melalui 
berbagai cara tetapi tidak semua cara 

tersebut mencerminkan pendapatan. 

Tambahan jumlah rupiah aktiva 

perusahaan dapat berasal dari transaksi 
modal, laba dari penjualan aktiva yang 

bukan barang dagangan seperti aktiva 

tetap, surat berharga, ataupun penjualan 
produk perusahaan, hadiah, sumbangan 

atau penemuan, revaluasi aktiva tetap, 

dan penjualan produk perusahaan.  

 
b. Produk dan Kegiatan Utama Perusahaan  

Produk perusahaan bisa berupa barang 

ataupun jasa. Perusahaan tertentu 
mungkin sekali menghasilkan berbagai 

macam produk (baik berupa barang atau 

jasa atau keduanya) yang sangat 
berlainan jenis maupun arti pentingnya 

bagi perusahaan. Terkadang, produk 

yang dihasilkan secara kebetulan bila 

dihubungkan dengan kegiatan utama 
perusahaan atau yang timbul tidak tetap, 

sering dipandang sebagai elemen 

pendapatan non operasi. Maka pemberian 
pembatasan tentang pendapatan sangat 

perlu, untuk itu produk perusahaan harus 

diartikan meliputi seluruh jenis barang 
atau jasa yang disediakan atau diserahkan 

kepada konsumen tanpa memandang 

jumlah rupiah tiap jenis produk tersebut 

atau sering tidaknya produk tersebut 
dihasilkan.  

 

c. Jumlah Rupiah Pendapatan dan Proses 
Penandingan  

Pendapatan merupakan jumlah rupiah 

dari harga jual persatuan kali kuantitas 

terjual. Perusahaan umumnya akan 
mengharapkan terjadinya laba yaitu 

jumlah rupiah pendapatan lebih besar 

dari jumlah biaya yang dibebankan. Laba 
atau rugi yang terjadi baru akan diketahui 

setelah pendapatan dan beban 

dibandingkan. Setelah biaya yang 
dibebankan secara layak dibandingkan 

dengan pendapatan maka terlihatlah 

jumlah rupiah laba atau pendapatan neto.  

 

 

 

 

Kriteria Pengakuan dan Pengukuran 

Pendapatan 

Menurut SFAC (Statement of Financial 

Accounting Concepts) No. 5 yang 
dikemukakan oleh Dykman, et al. (2000:237), 

Pengakuan sebagai pencatatan suatu item 

dalam perkiraan-perkiraan dan laporan 

keuangan seperti aktiva, kewajiban, 
pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. 

Pengakuan tersebut penggambaran suatu item 

baik dalam kata-kata maupun dalam 
jumlahnya mencangkup angka-angka ringkas 

yang dilaporkan dalam laporan keuangan.  

Ada empat kriteria yang harus dipenuhi 

sebelum suatu item dapat diakui, yakni:  
a. Definisi, item dalam pertanyaan harus 

memenuhi definisi dalam satu dari 

tujuh unsur laporan keuangan, yaitu: 
aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, 

beban, keuntungan dan kerugian.  

b. Dapat diukur, item tersebut harus 
memiliki atribut relevan yang dapat 

diukur secara andal, yakni karakteristik, 

sifat atau aspek yang dapat 

dikuantifikasikan dan diukur. 
Contohnya biaya historis, biaya 

sekarang ni, nilai pasar, nilai bersih 

yang dapat direalisasi dan nilai 
sekarang.  

c. Relevansi, informasi mengenai item 

tersebut mampu membuat suatu 
perbedaan dalam pengambilan 

keputusan. 

d. Reliabilitas, informasi mengenai item 

tersebut dapat digambarkan secara 
wajar dapat diuji dan netral.  

Pendapatan dan keuntungan umumnya 

diakui apabila:  
1. Pendapatan dan keuntungan tersebut 

telah direalisasikan.  

2. pendapatan dan keuntungan tersebut 

telah dihasilkan karena sebagian besar 
dari proses untuk menghasilkan laba 

telah selesai.  

Kedua kriteria diatas biasanya dipenuhi 
pada titik penjualan (point of sale).yang 

seringkali terjadi ketika barang diantar atau 

ketika pelayanan diberikan kepada pelanggan.  

Menurut Concept Statement No. 5 dari 

FASB bahwa “Pengakuan adalah proses 

pencatatan atau pencantuman secara formal 

suatu hal ke dalam laporan keuangan dari 
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entitas seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, 

pengeluaran atau sejenisnya.”  

Menurut Belkoui (2006 : 281), 

Pendapatan diakui atas dasar:  

1. Dasar Akrual (Accrual Basis)  

Pada dasar Akrual ini pengakuan 
pendapatan dapat mengimplikasikan 

bahwa pendapatan sebaiknya dilaporkan 

selama produksi, pada akhir produksi, pada 
saat penjualan produk atau pada saat 

penagihan penjualan. Pendapatan diakui 

pada periode terjadinya transaksi 

pendapatan. Jadi dalam transaksi penjualan 
atau penyerahan barang dan jasa yang 

dilakukan walaupun kas belum diterima, 

maka transaksi tersebut sudah dicatat dan 
diakui sebagai pendapatan perusahaan. 

2. Dasar Kejadian Penting (Critical Event 

Basis / Cash Basis)  
Pengakuan pendapatan dipicu oleh 

kejadian penting dalam siklus operasi. 

Cash Basis atau dasar tunai adalah apabila 

pendapatan dan beban hanya 
diperhitungkan berdasarkan penerimaan 

dan pengeluaran kas. Ini berarti, dengan 

penggunaan dasar tunai atau cash basis 
yang murni (pure basis), pendapatan dari 

penjualan barang atau jasa hanya dapat 

diperhitungkan pada saat tagihan 
langganan diterima.  

Menurut Kieso, et all (2004:599) dalam 

bukunya mengatakan pengakuan pendapatan 

dilakukan dengan empat cara:  
1. Pengakuan Pendapatan pada Saat 

Penjualan (Penyerahan) 

2. Pengakuan Pendapatan pada saat 
Sebelum Penjualan (Penyerahan) 

3. Pengakuan Pendapatan pada saat 

sesudah penjualan (Penyerahan) 

 

Metode pengakuan pendapatan setelah 

penyerahan barang dan jasa, yaitu:  
1) Akrual (Accrual Basis) 

2) Angsuran (Installment) 

3) Pemulihan Kas (Recovery Cash) 

4) Metode Kas (Cash Basis) 
 

4. Pengakuan Pendapatan pada Saat 

Penjualan Khusus  
Sedangkan menurut Soemarso (2014 : 

275), mengatakan bahwa ada empat kejadian 

yang digunakan sebagai dasar untuk 
menentukan saat pengakuan pendapatan, 

yaitu:  

1. Pada saat dilakukannya penjualan 
2. Pada saat pembayaran telah diterima 

3. Pada saat tahap produksi diselesaikan 

pada perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dalam bidang konstruksi 
4. Pada saat selesainya produksi 

 

Menurut Dyckman (2000:239), 
pengakuan pendapatan didasarkan pada tiga 

kategori waktu yang luas, yaitu:  

1. Pendapatan diakui pada saat 

pengiriman produk atau jasa (titik 
penjualan) 

2. Pendapatan diakui setelah pengiriman 

produk atau jasa 

3. Pendapatan diakui sebelum 

pengiriman produk atau jasa 

 

Pengukuran pendapatan yaitu dengan 
menggunakan nilai tukar dari barang atau 

jasa. Nilai tukar ini merupakan kas atau setara 

kas (cash equivalent) atau nilai sekarang 
(present value) dari tagihan-tagihan yang 

diharapkan akan diterima dari transaksi 

pendapatan. Dalam banyak situasi, ini adalah 

harga yang sudah disepakati dengan 
langganan. Akan tetapi suatu pendapatan yang 

akan diterima harus dibuat karena penjual 

harus menunggu sampai saat uang tunainya 
diperoleh.  

Pengukuran menurut Belkoui 

(2006:279) memiliki arti “pemberian angka-

angka kepada objek atau kejadian-kejadian 
menurut aturan tertentu. Tanpa melihat 

batasan-batasan tersebut, secara tradisional 

pengukuran dalam akuntansi akan melibatkan 
pemberian nilai-nilai angka kepada objek, 

kejadian atau atributnya dengan suatu cara 

tertentu, sehingga dapat memastikan 
pelaksanaan atau disagresasi data dengan 

mudah.”  

Mulyadi (2013:87) mengungkapkan ada 

empat dasar pengukuran yang digunakan 
dalam akuntansi, yaitu:  

1. Harga pertukaran masa lalu (harga 

pokok histori) 

2. Harga pertukaran pembelian  

3. Harga pertukaran penjualan  

4. Harga pertukaran masa mendatang  
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Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan 

menurut PSAK No. 23 

a. Penjualan Barang  

b. Penjualan Jasa  

c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh 

pihak-pihak lain yang menghasilkan 
bunga, royalti, dan dividen.  

Menurut PSAK No. 23 paragraf 29 

harus diakui berdasarkan:  
1. Bunga harus diakui atas dasar proporsi 

waktu yang memperhitungkan hasil 

efektif aktiva tersebut.  

2. royalti harus diakui atas dasar akrual 
sesuai dengan substansi perjanjian yang 

relevan.  

3. Dalam metode biaya (cost method) 
dividen tunai, dividen tunai harus 

diakui bila hak pemegang saham untuk 

menerima pembayaran ditetapkan  

Menurut PSAK No. 23 kriteria 

pengakuan pendapatan biasanya diterapkan 

secara terpisah kepada setiap transaksi, namun 

dalam keadaan tertentu perlu untuk 
menerapkan kriteria pengakuan tersebut 

kepada komponen-komponen yang 

diidentifikasi secara terpisah dari suatu 
transaksi tunggal supaya mencerminkan 

substansi dari transaksi tersebut. Sebaliknya, 

kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau 
lebih transaksi bersama-sama bila transaksi-

transaksi tersebut terikat sedemikian rupa 

sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat 

dimengerti tanpa melihat rangkaian transaksi 
tertentu secara keseluruhan. Pendapatan dari 

penjualan harus segera diakui bila:  

a. Perusahaan telah memindahkan risiko 
secara signifikan dan telah 

memindahkan manfaat kepemilikan 

barang kepada pembeli.  

b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau 
melakukan pengendalian efektif atas 

barang yang dijual. 

c. Jumlah pendapatan tersebut dapat 
diukur dengan andal.  

d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi 

yang dihubungkan dengan transaksi 
akan mengalir kepada perusahaan 

tersebut, dan  

e. Biaya yang terjadi atau yang akan 

terjadi sehubungan dengan transaksi 
penjualan dapat diukur dengan andal.  

Bila salah satu kriteria di atas tidak 

terpenuhi, maka pengakuan pendapatan harus 

ditangguhkan. Pendapatan tidak diakui bila 

perusahaan tersebut menahan risiko signifikan 
dari kepemilikan, antara lain:  

1. Bila perusahaan menahan kewajiban 

sehubungan dengan pelaksanaan suatu 

hal yang tidak memuaskan yang tidak 
menjamin sebagaimana biasanya.  

2. Bila penerimaan pendapatan dari suatu 

penjualan tergantung pada pendapatan 
pembeli yang bersumber dari penjualan 

barang yang bersangkutan.  

3. Bila pengiriman barang bergantung 

pada instalasinya dan instalasi tersebut 
merupakan bagian signifikan dari 

kontrak yang belum diselesaikan oleh 

perusahaan, dan  
4. Bila pembeli berhak untuk 

membatalkan pembelian berdasarkan 

alasan yang ditentukan dalam kontrak 
dan perusahaan tidak dapat memastikan 

apakah akan terjadi retur.  

Pendapatan yang timbul dari 

penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-
pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti 

dan dividen harus diakui atas dasar:  

1. Bunga harus diakui atas dasar proporsi 
waktu yang memperhitungkan hasil 

efektif aktiva tersebut.  

2. Royalti harus diakui atas dasar akrual 
sesuatu dengan substansi perjanjian 

yang relevan. 

3. Dengan metode biaya (cost method) 

dividen tunai harus diakui bila hak 
pemegang saham untuk menerima 

pembayaran ditetapkan.  

Pendapatan harus diukur dengan nilai 
wajar imbalan yang diterima atau dapat 

diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari 

suatu transaksi biasanya ditentukan oleh 

persetujuan antara perusahaan dengan pembeli 
atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut 

diukur dengan nilai wajar imbalan yang 

diterima atau yang dapat diterima perusahaan 
dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat 

volume yang diperoleh oleh perusahaan. 

Pada umumnya imbalan tersebut 
berbentuk kas atau setara kas dan jumlah 

pendapatan yaitu jumlah kas atau setara kas 

yang diterima atau yang dapat diterima. 

Namun jika terdapat perbedaan antara nilai 
wajar dan jumlah nominal, maka imbalan 

tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.  

Walaupun demikian, pengukuran 
pendapatan juga memiliki keterbatasan. 
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Keterbatasan pengukuran pendapatan dapat 

timbul karena data akuntansi yang disajikan 
berdasarkan asumsi bahwa data itu relevan. 

Namun, ketidakmampuan untuk membuat 

pengukuran pendapatan yang terandal dan 

atribut khusus yang dianggap relevan dapat 
juga disebabkan oleh kurangnya teknik 

pengukuran yang terandal dan 

ketidakmampuan untuk menemukan prosedur 
pendapatan yang menjelaskan secara layak 

atribut yang sedang diukur.  

 

Pengertian Penjualan Angsuran 
Sebelum dibahas mengenai penjualan 

angsuran lebih lanjut, terlebih dahulu 
dijelaskan pengertian penjualan jika ditinjau 

dari sudut pandang akuntansi. Menurut Yunus 

(2013:109) Penjualan angsuran adalah 

penjualan yang dilakukan dengan perjanjian 
dimana pembayarannya dilakukan secara 

bertahap yaitu :  

a. Pada saat barang diserahkan kepada 
pembeli, penjual menerima pembayaran 

pertama (Down Payment).  

b. Sisa dibayar dalam beberapa kali 
angsuran.  

Menurut Skousen, et all, (2011:132): 

Pendapatan penjualan merupakan total 

penjualan kepada pelanggan untuk periode 
bersangkutan. Total ini tidak boleh 

mengandung tambahan-tambahan yang 

dikenakan atas penjualan serta pungutan-
pungutan pajak yang diwajibkan kepada 

perusahaan untuk memungut dan 

menyetornya kepada pemerintah. Kenaikan-

kenaikan dari pungutan ini diakui sebagai 
hutang lancar. Retur dan potongan serta 

discount penjualan harus dikurangi dari 

penjualan kotor untuk mendapatkan penjualan 
bersih.  

Berdasarkan definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa penjualan merupakan 
pendapatan yang diperoleh dari jumlah yang 

dibebankan kepada pelanggan atas 

penyerahan barang atau jasa. Kemudian, dari 

hasil penjualan ini dibebankan kepada 
penjualan kotor dan penjualan bersih. 

Menurut Skousen, et all, (2011:136) 

Penjualan harta benda tidak bergerak sering 
kali dilakukan berdasarkan rencana 

pembayaran yang ditangguhkan, dimana 

pihak penjual menerima uang muka (down 
payment) dan sisanya dalam bentuk penjualan 

angsuran selama beberapa tahun. Rencana 

pembayaran angsuran seperti ini telah 
digunakan secara luas oleh penjual harta 

benda tak bergerak pribadi dan oleh orang-

orang yang menjual jasa pribadi. Rencana 

penjualan angsuran ini menyangkut penjualan 
yang berkisar dari kendaraan bermotor seperti 

air travel. 

Dari definisi diatas berarti penjualan 
angsuran dapat dilakukan dengan perjanjian 

dimana pembayarannya dilaksanakan secara 

bertahap :  

a) Pada saat barang diserahkan kepada 
pembeli, penjual menerima pembayaran 

pertama untuk melunasi sebagian dari 

harga yang dianggap sebagai uang 
muka.  

b) Sisa dibayar dalam beberapa kali 

angsuran yang umumnya sama besar.  
c) Karena jangka waktu pelunasan yang 

relatif lama, biasanya dikenakan bunga 

atas saldo piutang angsuran dan 

perusahaan mengeluarkan biaya 
tambahan.  

Syarat penjualan angsuran yang longgar 

memang dapat menarik lebih banyak 
konsumen tetapi hal ini tetap saja 

menimbulkan risiko yang tinggi. Begitu juga 

periode pembayaran yang perlu dihindari 
karena sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan 

kemampuan konsumen dalam melunasi 

kewajibannya.  

Penjualan kotor dapat diartikan sebagai 
total penjualan sebelum dikurangi dengan 

berbagai potongan atau pengurangan lainnya, 

penjualan bersih adalah penjualan yang telah 
dikurangi dengan potongan penjualan dan 

retur penjualan serta pengurangan-

pengurangan lainnya. 

Dari sisi penjualan itu sendiri, 
penjualan dapat dilakukan dengan berbagai 

cara yaitu :  

a) Penjualan tunai  
b) Penjualan kredit  

c) Penjualan konsinyasi  

d) Penjualan secara sewa beli  
 

Beberapa Pertimbangan Dalam 

Penjualan Angsuran 
Dalam penjualan angsuran ada 

beberapa faktor yang harus dipertimbangkan 

penjual dalam mengambil keputusan atau 
kebijaksanaan untuk mengurangi risiko yang 

besar yang diakibatkan dari kegagalan pihak 
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pembeli dalam melunasi kewajibannya, pihak 

penjual harus mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut :  

a. Uang muka ditetapkan harus cukup 

besar untuk menutupi penurunan nilai 

barang karena perubahan barang ”baru” 
menjadi barang ”bekas”.  

b. Periode pembayaran angsuran harus 

tidak terlalu lama atau panjang 
sebaiknya setiap bulan. 

c. Pembayaran berkala tidak harus 

melebihi penurunan nilai barang yang 

terjadi diantara pembayaran berkala, 
apabila nilai barang itu melebihi saldo 

nilai kontrak yang belum dibayar, maka 

pihak pembeli segan untuk memenuhi 
kontrak.  

Selain itu ada beberapa-beberapa faktor 

yang perlu diperhitungkan untuk 
dipertimbangkan oleh perusahaan dalam hal 

penjualan angsuran agar memperkecil risiko 

menurut Baridwan (2014:93) antara lain :  

a) Besarnya uang muka 

b) Besarnya tingkat bunga 

c) Lamanya jangka waktu angsuran 

d) Biaya-biaya yang mungkin timbul 
atas penjualan angsuran 

e) Risiko yang mungkin terjadi selama 

angsuran. 
 

Penggolongan Piutang 
Jenis transaksi yang dapat 

menimbulkan piutang sangat banyak, menurut 

pernyataan Standar Akuntansi No. 9 yaitu 

menurut sumber terjadinya, piutang dapat 

digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang 
usaha dan piutang lain-lain. 

a. Piutang usaha  

Piutang usaha meliputi piutang yang 
timbul karena penjualan produk atau 

penyerahan jasa dalam rangka proses 

kegiatan usaha normal perusahaan. 
Piutang usaha dapat diklasifikasikan 

menjadi piutang dagang dan piutang 

wesel.  

b. Piutang lain-lain  
Transaksi yang timbul dari transaksi 

usaha normal perusahaan digolongkan 

sebagai piutang lain-lain. Transaksi 
menurut Baridwan (2014:125) tersebut 

meliputi :  

1. Persekot dalam kontrak pembelian  
2. Klaim terhadap perusahaan 

pengangkut untuk barang-barang 

rusak atau hilang  

3. Klaim terhadap perusahaan asuransi 
atas kerugian-kerugian yang 

ditangguhkan  

4. Klaim terhadap pegawai perusahaan  

5. Klaim terhadap restitusi pajak  
6. Tagihan terhadap langganan untuk 

pengembalian terhadap tempat 

barang  
7. Uang muka pada anak perusahaan  

8. Uang muka pada pegawai perusahan  

9.  Piutang deviden  

10. Piutang pesanan pembelian saham 
dan lain-lain.  

 

Perlakuan Akuntansi Terhadap 

Pengakuan laba kotor dan Bunga 
Metode laba kotor menurut 

Syamsuddin (2007:122) umumnya ditetapkan 

dengan dua cara yaitu :  

1. Penetapan laba kotor dalam periode 
penjualan 

2. Penetapan laba kotor dalam periode 

penagihan 

Metode laba kotor yang diakui pada 
saat penjualan, ketentuan akuntansi yang 

dijalankan adalah sebagai berikut : 

1. Laba kotor (selisih harga jual dengan 
harga pokok) diakui seluruhnya pada 

tahun dimana penjualan diukur, hasil 

penagihan atas penjualan yang 
dilakukan dalam penjualan, tidak 

mengakui adanya laba tetapi hanya 

mencatat penerimaan kas dan 

mengurangi piutang.  
2. Hasil penagihan sesudah tahun 

penjualan dianggap sebagai 

pengembalian harga pokok.  
3. Apabila konsumen dibebani bunga, 

maka penetapan atas bunga dilakukan 

dengan mengakui adanya pendapatan 

bunga.  
Penggunaan laba kotor menurut 

Syamsuddin (2007:142) dalam periode 

penagihan per kas, prosedur alternatif yang 
dilakukan :  

1. Penerimaan terlebih dahulu 

dialokasikan untuk menutupi harga 
pokok barang yang dijual setelah harga 

pokok diperoleh, penerimaan 

selanjutnya dari penjualan angsuran 

dicatat sebagai angsuran.  
2. Penerimaan terlebih dahulu dicatat 



 

83 
 

Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 74 - 90 

sebagai laba kotor sesuai dengan 

persentasenya, sedangkan sisanya 
dialokasikan untuk menutupi harga 

pokok.  

3.  penerimaan dialokasikan sebagian 

untuk menutupi harga pokok dan 
sebagian lagi untuk realisasi laba kotor 

sesuai dengan perbandingan harga 

pokok dengan seluruh laba kotor dari 
penjualan tersebut. Dengan demikian 

laba kotor akan selalu timbul pada saat 

penerimaan angsuran yang jumlahnya 

sebanding dengan penerimaan tersebut  

Dari ketiga prosedur diatas, cara yang 

ketiga inilah yang sering digunakan dalam 

menentukan laba kotor. Cara ini disebut cara 
angsuran (installment Method). Selisih harga 

pokok penjualan dengan harga jual dicatat 

sebagai laba kotor yang ditangguhkan ini 
menjadi laba kotor yang direalisasi sebanding 

dengan jumlah kas yang diterima dari 

angsuran.  

Sedangkan akuntansi untuk penjualan 
angsuran menurut Surya (2012:70) yaitu : 

Akuntansi untuk penjualan angsuran dengan 

menggunakan pendekatan laba kotor yang 
ditangguhkan mensyaratkan penentuan 

terhadap laba kotor untuk penjualan setiap 

tahun dan membentuk rekening piutang 
dagang dan rekening laba kotor yang 

diidentifikasikan pada tahun penjualan. 

Bentuk penagihan dilaksanakan pada tahun 

terjadinya piutang.  

 

Penjualan Angsuran Dengan Tukar 

Tambah 
Penjualan angsuran dengan tukar 

tambah adalah apabila penjual menyerahkan 

barang dengan perjanjian angsuran, 

sedangkan pembayaran pertama (down 

payment) dari pembeli barang-barang bekas. 
Barang-barang bekas tersebut dinilai atas 

dasar perjanjian yang telah diadakan antara 

penjual dengan pembeli. Bagi penjual, 
meskipun ia sudah terikat dengan perjanjian-

perjanjian angsuran yang telah dibuat tetapi 

untuk lebih aman dan hati-hati, maka barang 

yang diterima dari pertukaran tadi harus 
dinilai kembali dengan memperhatikan 

kemungkinan adanya revisi atau perbaikan-

perbaikan serta suatu tingkat laba pada 
umumnya diharapkan dari penjualan barang 

yang diterima harus dicatat sebesar harga 

penilaian yang dianggap sebagai ”estimated 

cost” sedangkan jumlah harga barang yang 
diterima menurut tawar menawar dalam 

perjanjian bukan merupakan harga 

pertukarannya. Perbedaan antara estimated 

cost dengan harga pertukaran dicatat dalam 
rekening ”cadangan perbedaan pertukaran”.  

Pada barang tukar tambah, sering 

menyebabkan penjualan khusus yang diberi 
nilai tukar lebih (over allowance). Pemberian 

nilai tukar lebih ini sebenarnya merupakan 

pengurangan atas harga jual, dan perkiraan 

harus melaporkan kenyataan ini dengan tepat. 
Selisih antara nilai tukar tambah dengan nilai 

belinya bagi perusahaan harus dilaporkan baik 

sebagai beban pada perkiraan nilai tukar 
tambah maupun sebagai pengurangan dalam 

perkiraan penjualan angsuran. 

 

Pembatalan Kontrak Dan Pemilikan 

Kembali (Default And Repossession) 
Bila pembeli gagal untuk memenuhi 

kewajibannya seperti yang tercantum dalam 

surat perjanjian penjualan angsuran, maka 

barang yang telah dijual tersebut dapat ditarik 
dan dimiliki kembali oleh si penjual. Dalam 

hal ini pencatatan yang dilakukan dalam buku 

menurut Yunus (2013:113) adalah :  
1. Pencatatan pemilikan kembali 

barang dagangan.  

2. Penghapusan saldo piutang 
penjualan angsuran atas barang-

barang tersebut.  

3.  Menghapus saldo laba kotor yang 

belum direalisasi atas penjualan 
angsuran yang bersangkutan.  

4. Pencatatan keuntungan atau 

kerugian karena pemilikan kembali 
barang-barang tersebut.  

Biasanya dalam transaksi penjualan 

memasukan salah satu kriteria untuk 

menjamin kembalinya barang bila terjadi 
kelalaian oleh pembeli berupa :  

1. Kontrak Penjualan Bersyarat  

2. Penyerahan Hak Atas Harta Yang 
Terkena Hak Pegang 

3. Penyerahan Hak Kepada Wali (trustee) 

4. Penyerahan sewa beli 
 

Penyajian Penjualan Angsuran Dalam 

Laporan Keuangan 

Dalam penyajian penjualan angsuran 

dalam laporan keuangan (Neraca dan Laporan 
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Laba-Rugi) tidak banyak berbeda dengan 

penyusunan laporan keuangan pada 
umumnya. Dalam neraca terdapat rekening 

piutang dan laba kotor yang belum direalisasi 

yang erat hubungannya dengan penjualan.  

Apabila piutang penjualan angsuran 
dicatat sebagai golongan aktiva lancar, maka 

posisinya sama dengan piutang biasa dimana 

aktiva ini dapat dikonversikan menjadi uang 
kas dalam siklus operasi normal perusahaan 

(tidak lebih dari satu tahun). Pada hal meliputi 

penjualan angsuran, realisasi piutang menjadi 

uang mungkin meliputi jangka waktu lebih 
dari satu tahun.  

Agar tidak menyimpang dari Standar 

Akuntansi Keuangan, maka ”piutang 
penjualan angsuran” pada umumnya dapat 

dilaporkan sebagai golongan ”aset lancar” 

dengan diberi penjelasan tertentu sehingga 
jelas dan tidak menyesatkan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam laporan keuangan 

yang bersangkutan. Misalnya memberi 

”footnote” atau melampirkan dalam piutang 
penjualan angsuran dengan menyebutkan 

tanggal dan jangka waktu tersebut akan jatuh 

tempo.  
Penggolongan aktiva lancar, Menurut 

Yunus (2013:121) menekankan pada 

pengungkapan yang jelas sebagai berikut : 
Dalam melaporkan piutang usaha angsuran 

sebagai piutang lancar, pengungkapan tanggal 

jatuh tempo kontak penjualan angsuran akan 

memberikan penilaian dan gambaran yang 
lebih baik kepada pembaca neraca mengenai 

posisi keuangan perusahaan., tanggal jatuh 

tempo ini harus diungkapkan dengan tanda 
kurang ataupun dengan catatan kaki atau 

dapat juga dicantumkan menurut tanggal jatuh 

tempo tahunya.  

Yunus (2013:127) untuk laba kotor 
yang belum direalisasi dalam neraca dapat 

dicantumkan kedalam salah satu dari tiga 

transaksi tersebut dibawah ini :  
1. Sebagai hutang (liability) dan 

dilaporkan dibawah kelompok-

kelompok ”pendapatan yang masih 
akan diterima” (deferred revenue).  

2.  Sebagai rekening penilaian (evaluation 

account) dan mengurangi rekening 

”piutang penjualan angsuran”.  
3. Sebagai rekening modal dan dicatat 

sebagai bagian dari “laba yang ditahan” 

(retained earnings).  
Laba kotor yang belum direalisasi dari 

penjualan angsuran biasanya disajikan dalam 

kelompok hutang di dalam neraca sebagai” 
pendapatan yang masih harus diterima” 

(differed revenue). Perjanjian semacam ini 

dilaksanakan karena penjualan angsuran 

sesungguhnya menaikkan posisi modal kerja 
perusahaan. Tetapi karena pengakuan 

bertambahnya modal kerja ini harus menanti 

perubahan piutang angsuran kedalam uang 
tunai (menanti pembayaran piutang dari 

pelanggan yang bersangkutan).  

Penyajian sebagai rekening penilaian 

asset ini didasarkan atas pendapatan yang 
belum adanya jaminan tentang pendapatan 

(revenue) di samping jumlah piutang yang 

sudah dicatat. Sebaiknya jika penagihan atas 
kontrak penjualan cukup terjamin, maka dapat 

ditetapkan bahwa penjualan angsuran telah 

menghasilkan laba kotor sebagai mana halnya 
dengan penjualan biasa, kecuali jika laba 

harus ditetapkan sebagai terkena sepenuhnya 

pada penghasilan atau tersedia untuk deviden 

sebagai penagihan dilakukan. 
Pendekatan seperti ini menyatakan 

pengelompokan kembali laba kotor 

yang ditangguhkan kedalam tiga 
elemen sebagai berikut :  

1. Penyisihan benda yang continue 

2. Kewajiban PPN atas bagian dari laba 
kotor yang belum ditetapkan dalam 

SPT Pajak 

3. Saldo yang menyatakan laba bersih 

Perhitungan laba-rugi untuk perusahaan 
yang melakukan penjualan jasa dan penjualan 

angsuran, menunjukkan laba kotor untuk 

masing-masing jenis penjualan dan total laba 
kotor. Data-data mengenai penagihan atas 

kontrak penagihan penjualan angsuran, 

mengenai tingkat laba yang ditetapkan pada 

penagihan seperti itu, dan mengenai laba 
kotor yang belum direalisasi, di dalam laporan 

skedul pendukung. 

3. METODE PENELITIAN 

Obyek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah evaluasi 

pengakuan pendapatan atas penjualan 
angsuran pada PT. Cahaya Gratia Pratama 

Kendari yang beralamat di Jl. Laode Hadi Jl. 

By Pass No.8, Bonggoeya, Wua-Wua, Kota 
Kendari untuk tahun 2018. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi yaitu suatu cara pengumpulan 

data dengan mengadakan pengamatan 
langsung terhadap suatu obyek dalam 

suatu periode tertentu dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis tentang hal-

hal tertentu yang diamati (Arikunto, 
2014). 

b. Wawancara atau interview yaitu data 

yang diperoleh melalui tanya jawab 
langsung dengan pimpinan dan sejumlah 

karyawan perusahaan yang berhubungan 

dengan objek penelitian. 

c. Dokumentasi yaitu pengambilan data 

yang didokumentasikan oleh perusahaan 

dalam bentuk laporan keuangan atau 
bentuk lain secara tertulis. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah 
analisis deskriptif kualitatif. Tujuan utama 

menggunakan metode ini adalah untuk 

menggambarkan suatu keadaan pada PT. 
Cahaya Gratia Pratama Kendari berkaitan 

dengan pengakuan pendapatan atas penjualan 

angsuran. Proses analisis data dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia yang 

bersumber dari pengamatan yang sudah ditulis 

dalam catatan lapangan, wawancara dan 

sebagainya. Selain itu digunakan juga PSAK 
No. 23 tentang Pendapatan sebagai panduan 

untuk melihat akuntansi pendapatan atas 

penjualan angsuran yang diterapkan oleh PT. 
Cahaya Gratia Pratama Kendari apakah telah 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

Melalui seluruh data yang didapat dan semua 
teori yang mendukung maka dilakukan 

pembahasan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan dan saran. 

 

Definisis Operasional 

Untuk memperjelas arah penelitian ini, 

penulis memberikan definisi operasional 
sebagai berikut: 

1. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh 

atas kegiatan penjualan mobil secara 
tunai maupun kredit pada  PT. Cahaya 

Gratia Pratama Kendari. 

2. Pengakuan Pendapatan adalah proses 
pencatatan atau pencantuman nilai 

penjualan ke dalam laporan penjualan 

oleh PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari. 

Penjualan angsuran adalah penjualan 
dimana pembayarannya dilaksanakan secara 

bertahap oleh konsumen dari PT. Cahaya 

Gratia Pratama Kendari. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
HASIL 

Aktivitas Penjualan PT. Cahaya Gratia 

Pratama Kendari 

PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang otomotif (showroom), dimana dalam 
menjalankan aktivitasnya perusahaan ini 

merupakan distributor mobil merek Honda. 

Dengan adanya aktivitas yang dilakukan PT. 
Cahaya Gratia Pratama Kendari pada akhirnya 

dapat membantu perusahaan dalam penjualan 

mobil merek Honda. Pada tabel 4.1 dibawah 
ini dapat dilihat jumlah penjualan mobil 

Honda selama tahun 2016 sampai dengan 

2018:  

Tabel 4.1 Data Penjualan Mobil Honda 

Tahun 2016 s/d 2018 

Tahun Jumlah Unit 

2016 629 

2017 723 

2018 894 

Sumber: Data Perusahaan PT. Cahaya Gratia 

Pratama Kendari 

Berdasarkan data yang disajikan pada 
tabel 4.1 terlihat bahwa selama tahun 2016 

sampai 2017 meningkat 94 unit dan pada 

tahun 2017 sampai tahun 2018 penjualan 

meningkat sebanyak 171 unit mobil. 
Peningkatan penjualan masih didominasi pada 

type mobil Honda Brio Satya 1,2. 

Ketertarikan konsumen memilih jenis mobil 
tersebut disebabkan harganya yang lebih 

murah dibandingkan type mobil lain yang 

dijual oleh PT. Cahaya Gratia Pratama 

Kendari sehingga sangat cocok dengan 
konsumen kalangan menengah ke bawah. Hal 

tersebut juga menyebabkan PT. Cahaya Gratia 

Pratama Kendari lebih banyak menawarkan 
mobilnya kepada konsumen untuk type Honda 

Brio Satya 1,2. 

 

Proses Penjualan Angsuran PT. 

Cahaya Gratia Pratama Kendari 

PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari 
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yang bergerak di sektor otomotif (showroom) 

melakukan penjualan angsuran yang 
menunjang pendapatan pada PT. Cahaya 

Gratia Pratama Kendari di dalam aktivitas 

penjualan mobilnya. Penjualan angsuran ini 

memiliki pangsa pasar yang baik karena pada 
saat ini kecenderungan konsumen untuk 

membeli mobil secara kredit sangat tinggi, 

dimana salah satu faktor penyebabnya adalah 
karena meningkatnya harga mobil tiap 

tahunnya yang tidak sesuai dengan 

pendapatan atau penghasilan masyarakat itu 

sendiri. 
Semua golongan masyarakat dapat 

mengajukan permohonan untuk membeli 

mobi Honda pada PT. Cahaya Gratia Pratama 
Kendari baik secara tunai maupun kredit 

asalkan mengikuti prosedur yang telah 

ditentukan dalam proses pengajuan 
kredit/angsuran kendaraaan. 

Prosedur dari penjualan angsuran, pada 

PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
1. Konsumen memilih dan menentukan 

mobil yang akan dibeli, mengadakan 

penawaran harga kemudian Sales 
Counter PT. Cahaya Gratia Pratama 

Kendari memberikan gambaran 

perhitungan/simulasi pembayaran 
kreditnya. Bila mobil yang akan dibeli 

belum tersedia, maka konsumen harus 

menunggu dari supplier untuk 

pengadaan mobil yang ditentukan 
dalam jangka waktu tertentu dengan 

catatan bahwa harga mobil dan bunga 

tidak mengikat. Ketentuan ini dipakai 
saat akad kredit.  

2. Konsumen menyiapkan kelengkapan 

dokumen-dokumen yang diperlukan 

dalam kontrak jual-beli. Persyaratan 
dokumen berbeda-beda untuk tiap 

konsumen. Tergantung apakah 

konsumen tersebut karyawan, 
wiraswasta, profesional, warga negara 

asing, atau badan hukum.  

3. Sales Counter mengevaluasi kelayakan 
kredit serta survey ke tempat tinggal 

konsumen. Survey ke tempat tinggal 

konsumen diperlukan untuk mengetahui 

kondisi konsumen sehingga dapat 
diperkirakan bahwa konsumen akan 

dapat memenuhi tanggung jawabnya 

dikemudian hari selama terikat kontrak 
pembayaran kredit. Survey dilakukan 

oleh pihak Costumer Relation.  

Konsumen juga menandatangani 
kontrak asuransi untuk mobil yang dibeli, 

seperti yang tercantum pada kontrak jual-beli. 

Pada umumnya asuransi ini sudah satu paket 

dan bukan bagian yang terpisah.  
1. Kontrak pembelian mobil akan 

ditandatangani PT. Cahaya Gratia 

Pratama Kendari dengan konsumen 
mobil. 

2. PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari 

dapat mengirim mobil yang dibeli 

dengan kredit ke lokasi konsumen, 
untuk mempertahankan dan memelihara 

kondisi mobil tersebut, PT. Cahaya 

Gratia Pratama Kendari akan 
menandatangani Perjanjian Pelayanan 

Purna Jual. Pelayanan ini dapat berupa 

service gratis menurut kilometer 
tertentu.  

3. Konsumen menandatangani tanda 

terima mobil tersebut dan menyerahkan 

kepada Sales Counter. 
4. Konsumen membayar angsuran secara 

periodik sesuai dengan jadwal 

pembayaran yang telah ditentukan 
dalam kontrak jual-beli. 

Setelah kontrak jual beli diselesaikan, 

maka tahap selanjutnya adalah konsumen 
memenuhi kewajibannya untuk membayar 

angsuran bulanan sesuai dengan kesepakatan 

pada kontrak jual-beli. Besarnya angsuran 

tergantung lamanya jangka waktu 
kredit/angsuran tersebut serta besarnya uang 

muka atau Down Payment (DP) yang 

dibayarkan konsumen sebelumnya. 
Penjualan angsuran yang dilakukan PT. 

Cahaya Gratia Pratama Kendari memiliki 

tahapan prosedur pembayaran seperti halnya 

perusahaan-perusahaan sektor otomotif 
lainnya, yaitu : 

1) Dimana pembayarannya dilakukan pada 

saat barang diserahkan kepada pembeli, 
maka penjualan menerima pembayaran 

pertamanya yang merupakan sebagian 

dari harga penjualan, dimana sering 
disebut dengan istilah DP atau down 

payment. 

2) Dimana pembayaran sisanya dibayar 

dalam beberapa kali angsuran selama 
12 kali hingga 60 kali angsuran 

tergantung dengan nominal angsuran 

berdasarkan penetapan harga penjualan 
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angsuran pada PT. Cahaya Gratia 

Pratama Kendari. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam melakukan pembayaran angsuran 

kendaraan bermotor pada PT. Cahaya Gratia 

Pratama Kendari adalah sebagai berikut : 
1. Jika tanggal pembayaran angsuran/jatuh 

tempo angsuran berada di hari libur 

(Sabtu/Minggu/libur nasional), maka 
pembayaran angsuran dilakukan pada 

hari kerja sebelumnya (untuk 

menghindari denda). 

2. Jika dalam satu bulan kalender tidak 
terdapat tanggal yang sama dengan 

tanggal pembayaran angsuran/jatuh 

tempo angsuran, maka pembayaran 
angsuran dilakukan padahari kerja 

terakhir dalam bulan kalender yang 

bersangkutan. Contoh: Tanggal 
pembayaran angsuran/jatuh tempo 

angsuran jatuh pada tanggal 31 Maret 

2018 maka pembayaran angsuran bulan 

berikutnya dilakukan paling lambat 
pada 30 April 2018 karena pada bulan 

April tidak ada tanggal 31. 

3. Pembayaran angsuran akan dibukukan 
setelah dana efektif diterima oleh PT. 

Cahaya Gratia Pratama Kendari sesuai 

dengan jumlah angsuran yang telah 
ditetapkan berdasarkan Perjanjian 

Kredit Konsumen. 

4. Pembayaran angsuran dengan cara 

transfer bank akan dikenakan biaya 
sesuai dengan kebijakan Bank masing-

masing.  

5. Simpanlah segala bentuk bukti atau 
kuitansi dari semua transaksi 

pembayaran angsuran. 

Prosedur pembayaran angsuran PT. 

Cahaya Gratia Pratama Kendari di atas poin 
ke dua menunjukan pembayaran angsuran 

akan dibukukan setelah dana telah didapat 

oleh perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa 
PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari mencatat 

pendapatannya pada saat kas telah diterima 

oleh perusahaan. Dimana metode tersebut 
adalah metode kas basis. Kemudian jika 

konsumen harus melakukan pembayaran 

melewati tanggal jatuh temponya maka akan 

dikenakan denda sebesar 0,3% - 0,4% per hari 
dari jumlah angsuran kendaraan konsumen. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sales 

Counter pada PT. 

Besaran suku bunga yang dikenakan 

dalam penjualan angsuran pada PT. Cahaya 
Gratia Pratama Kendari sifatnya flat atau tetap 

artinya besarnya bunga yang dikenakan tidak 

akan ber ubah-ubah selama periode angsuran. 

Suku bunga yang diberikan kepada 
konsumennya cukup bervariasi tergantung 

lamanya angsuran yang dipilih oleh konsumen 

tersebut. 
Berikut ditunjukkan tabel besaran 

bunga yang dikenakan kepada tiap konsumen 

disesuaikan dengan jangka waktu 

angsurannya. 

Tabel 4.2 Tingkat Bunga atas 

Penjualan Angsuran  

Jangka Waktu % 

1 Tahun 6% 

2 Tahun 6,75% 

3 Tahun 7,75% 

4 Tahun 8,25% 

5 Tahun 9% 

Sumber: Data Perusahaan PT. Cahaya Gratia 

Pratama Kendari 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan 
bahwa semakin lama jangka waktu angsuran 

maka semakin tinggi bunga yang dikenakan 

kepada konsumen. Sehingga konsumen perlu 
mempertimbangkan lamanya angsuran yang 

dikehendakinya agar tidak terbebani oleh 

bunga yang telah ditetapkan. 

 

Pengakuan dan Pengukuran 

Pendapatan dalam Penjualan Angsuran 

pada PT. Cahaya Gratia Pratama 

Kendari 
Pertumbuhan pendapatan di dalam 

sektor penjualan angsuran PT. Cahaya Gratia 

Pratama Kendari mengalami fluktuasi yang 
kuat dalam setiap periodenya. Kuatnya 

pertumbuhan tersebut didukung dengan 

tingginya aktivitas bisnis, baik dalam hal 
proses kredit maupun jasa lainnya yang 

dilakukan oleh PT. Cahaya Gratia Pratama 

Kendari. Di dalam hal pertumbuhan 

pendapatan perusahaan ini peran penyaluran 
kredit sangat mendominasi, yaitu mencakup 

tingkat bunga yang rendah serta kuatnya 

permintaan konsumen yang turut mendorong 
aktivitas di semua segmen perusahaan dalam 

pelayanan terhadap pelanggan sepanjang 

periode yang berjalan.  
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Rendahnya suku bunga serta 

berkembangnya populasi dan pendapatan 
masyarakat kelas menengah, telah mendorong 

pertumbuhan kredit kendaraan untuk 

memenuhi permintaan konsumen individu. 

Oleh karena itu pertumbuhan pendapatan pada 
PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari memiliki 

perkembangan yang baik dalam segmen 

penjualan angsurannya. Selain tentang 
penjelasan informasi perusahaan yang 

menjelaskan tentang laba bersih perusahaan, 

pengakuan pendapatan juga akan diakui 

sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan 
angsuran yang direalisasikan dalam periode-

periode yang bersangkutan. 

Metode pengakuan pendapatan pada 
PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari ini 

pendapatan diakui sesuai dengan realisasi 

penerimaan kas dari penjualan angsuran yang 
diterima pada periode akuntansi yang 

bersangkutan yaitu tahun 2018.  

Setelah tahap pencatatan pengakuan 

pendapatan, selanjutnya adalah tahap 
pengakuan pembayaran. Pembayaran 

angsuran diakui sebesar jumlah dibayarkan 

konsumen atau sebesar realisasi kas yang 
diterima oleh bagian Cashier. Pembayaran 

angsuran tersebut akan mengurangi besaran 

pokok tunggakan dan bunga yang masih harus 
dibayarkan. 

Berdasarkan data laporan penjualan PT. 

Cahaya Gratia Pratama Kendari, yaitu pada 

periode tahun 2018 dapat terlihat bahwa total 
pendapatannya mengalami peningkatan yang 

baik dibandingkan periode sebelumnya. 

Seluruh rincian dari pendapatan PT. Cahaya 
Gratia Pratama Kendari didominasi oleh 

tingginya penjualan secara kredit atau 

angsuran dalam setiap periodenya. Hal ini 

terlihat pada penjualan angsuran yang selalu 
mengalami peningkatan pada tahun 2018.  
 

PEMBAHASAN 

Terdapat dua metode yang mendasari 
dalam pengakuan pendapatan, yaitu metode 

accrual basis dan cash basis., Metode yang 

dipakai adalah pada PT. Cahaya Gratia 

Pratama Kendari adalah metode accrual basis 
dimana pendapatan dan beban diakui sebagai 

penerimaan atau pengeluaran kas. Hal ini 

sangatlah tepat jika kita tinjau dari kegiatan 
utama perusahaan sebagai penjualan 

kendaraan dimana cash inflow perusahaan 

tersebut menitikberatkan pada keseimbangan 

pendapatan dan beban yang terjadi secara 

bersamaan.  
Secara teknis pencatatan atas penjualan 

lebih mementingkan kapan pendapatan 

tersebut terjadi/terbentuk, sehingga akan dapat 

dijadikan data akuntansi yang objektif dalam 
menyediakan informasi keuangan tersebut. 

Proses dari pembentukan pendapatan pada PT. 

Cahaya Gratia Pratama Kendari ini 
berhubungan langsung dengan kegiatan 

penjualaan angsuran mobil yang dilakukan 

kepada konsumen. Dimana di dalam hal ini 

pencatatan dari jumlah pendapatan perusahaan 
adalah pendapatan yang ditetapkan di dalam 

kontrak atau perjanjian lainnya yang dibuat 

dan langsung diakui sebagai pendapatan saat 
terjadinya transaksi. 

Begitu pula dengan biaya-biaya yang 

disetujui dan berhubungan dengan 
pendapatan, juga ditentukan besarnya 

bersamaan dengan terjadinya pendapatan 

tersebut. PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari 

melaksanakan pencatatan serta pengakuan 
pendapatan sesuai dengan yang telah 

diuraikan sebelumnya. Kegiatan perusahaan 

yang meliputi pembuatan surat perjanjian 
kontrak mobil dan data-data yang 

berhubungan dengan pelanggan dimana 

dilakukan sebelum mobil diserahkan kepada 
konsumen yang bersangkutan. 

Berdasarkan pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No. 23 (2017), 

Pengakuan pendapatan pada PT. Cahaya 
Gratia Pratama Kendari telah memadai, 

dimana kondisinya adalah sebagai berikut :  

a) Jumlah pendapatan dapat diukur secara 
andal; 

b) Kemungkinan besar manfaat ekonomi 

sehubungan dengan transaksi tersebut 

akan mengalir ke entitas; 
c) Tingkat penyelesaian dari suatu 

transaksi pada akhir periode pelaporan 

dapat diukur secara andal; dan 
d) Biaya yang timbul untuk transaksi dan 

biaya untuk menyelesaikan transaksi 

tersebut dapat diukur secara andal. 

Hasil penelitian telah menunjukkan 

bahwa perusahaan dalam hal ini PT. Cahaya 

Gratia Pratama Kendari telah memenuhi 

standar dengan memenuhi keempat kondisi 
sesuai dengan PSAK No.23, dan dapat 

dikatakan bahwa perusahaan telah mengakui 

pendapatan sebagaimana mestinya serta harus 
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mengungukapkan kebijakan akuntansi yang 

dijadikan pedoman perusahaan untuk 
menentukan tingkat penyelesaian transaksi 

penjualan angsuran pada PT. Cahaya Gratia 

Pratama Kendari. Metode dari pengakuan 

pendapatan yang digunakan serta dipilih 
perusahaan ini bersifat konsisten dari periode 

ke periode, sehingga di dalam proses 

pembentukan pendapatan perusahaan 
mengalami peningkatan yang baik dari tahun 

ke tahun.  

Hal ini pula pula menegaskan 

penjaminan efisiensi biaya dengan 
produktivitas dan efektifitas yang baik dari 

PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari. Dimana 

PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari 
menyadari sepenuhnya juga bahwa 

pengelolaan biaya operasional yang baik juga 

merupakan faktor yang penting bagi 
pembentukan pendapatan perusahaan. Dengan 

operasional yang andal, seluruh stakeholder 

dan konsumen akan merasa puas, 

produktivitas dan efektifitas tinggi, sehingga 
biaya menjadi sangat efisien dan pada 

akhirnya pendapatan yang akan dihasilkan 

oleh PT. Cahaya Gratia Pratama Kendari akan 
lebih optimal pada setiap periodenya. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Secara teoritis PT. Cahaya Gratia 
Pratama Kendari telah memahami baik 

tentang konsep pendapatan pada saat 

pengakuan pendapatan serta di dalam 
peraktiknya, penerapan PSAK No. 23 telah 

diterapkan dengan baik oleh perusahaan mulai 

dari perlakuan kebijakan pendapatan 

perusahaan hingga pengakuan pendapatan 
perusahaan semua berdasarkan Pernyataan 

Standar Akuntasi Keuangan No. 23. Pada 

prinsipnya, pendapatan PT. Cahaya Gratia 
Pratama Kendari diakui pada saat terjadinya 

suatu penjualan hingga kemudian dilakukan 

pencatatan ke dalam catatan akuntansi untuk 

kemudian dilaporkan pada periode yang 
bersangkutan. PT. Cahaya Gratia Pratama 

Kendari dalam transaksi penjualan 

angsurannya sudah menerapkan dan 
menggunakan PSAK yang berlaku dalam 

pengakuan pendapatan yaitu PSAK 23. 

 

 

Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan maka peneliti 

merekomendasikan saran bagi PT. Cahaya 

Gratia Pratama Kendari sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perusahaan memisahkan 

penyajian pendapatan di dalam laporan 

laba rugi. Hal ini berguna untuk 

mengetahui mana pendapatan yang 
berasal dari operasi normal perusahaan 

dan mana yang merupakan pendapatan 

non operasi perusahaan. Sebaiknya 
perusahaan memisahkan perkiraan atau 

akun yang timbul dari transaksi 

penjualan angsuran yatiu antara piutang 

reguler dengan piutang penjualan cicilan, 
dan hendaknya perusahaan memisahkan 

menurut lamanya jangka waktu cicilan 

dan tahun timbulnya piutang harus 
diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan. 
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Paper type: Research Paper 

 

Abstrak: Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis 

pengendalian piutang dalam menekan potensi terjadinya kerugian 

piutang pada PDAM Tirta Anoa Kendari. Data penelitian ini diperoleh 

melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dengan 

melihat laporan neraca dan laba rugi perusahaan. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa pengendalian piutang pada PDAM Tirta 

Anoa kendari masih belum berjalan dengan baik. Rendahnya angka 

rasio perputaran piutang serta tingginya angka rasio penagihan rata-

rata menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu melakukan 

penagihan piutang dengan baik. Penerapan pengendalian piutang yang 

diterapkan oleh PDAM Tirta Anoa Kendari masih terdapat beberapa 

kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu kurang tegasnya tim 

penagihan sehingga masih banyak pelanggan yang menunggak 

rekening air  dan kebijakan-kebijakan dalam pengendalian piutang 

belum dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan. Dari 

kesimpulan diatas, maka disarankan hendaknya piutang perusahaan 

dikendalikan setiap bulannya sehingga piutang tak tertagihnya makin 

menurun setiap tahunnya dan dari tim penagihan yang dibuat oleh 

perusahaan harus lebih tegas. 
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1. PENDAHULUAN 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah 

yang bergerak dibidang penyediaan air bersih 

untuk kebutuhan masyarakat, yang bertujuan  

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

terhadap penyediaan sarana dan prasarana air 

bersih yang berkualitas, dan memenuhi persyaratan 

kesehatan. Peran dari PDAM ini diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan akan air bagi masyarakat 

sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang 

sehat dan meningkatkan akses masyarakat 

terhadap air bersih. Selain itu, PDAM juga 

berperan dalam bidang pengelolaan air bersih, 

penyaluran air kotor daerah, dan meningkatkan 
kesejahteraan untuk rumah tangga maupun 

industri. 

PDAM dituntut untuk mendapatkan laba, 

namun PDAM tetap memiliki fungsi sosial. Laba 

merupakan selisih biaya yang dikeluarkan untuk 

mengelola air bersih dengan hasil yang diperoleh 

dari penjualan air. Penentuan kebijakan harga jual 

air minum dalam setiap meter kubik (m3) sesuai 

kebijakan yang ditentukan oleh Kepala Daerah dan 

PDAM yang bersangkutan dilandasi dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara 

Pengaturan Tarif Air Minum pada perusahaan 

Daerah Air Minum. PDAM mempunyai fungsi 

pokok pelayanan umum kepada masyarakat, 

sehingga dalam menjalankan fungsinya tersebut 

PDAM harus mampu membiayai dirinya sendiri 
dan harus berusaha mengembangkan tingkat 

pelayanan umum dan diharapkan mampu 

memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah 

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Proses penjualan air, Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) juga perlu 

mempertimbangkan dampak dari penjualan air 

tersebut yang memungkinkan adanya pelanggan 

yang menunggak pembayaran. Hal ini 

menimbulkan perkiraan piutang rekening air dan 

juga timbulnya biaya tambahan karena tidak 

tertagihnya piutang bagi perusahaan yang 

penanganannya harus dilakukan dengan serius. 

Piutang rekening air berasal dari penjualan air 

yang dibukukan pada saat rekening diterbitkan. 

Penjualan air tersebut tidak langsung 

menghasilkan kas tetapi menimbulkan piutang. 
Setelah piutang tersebut dilunasi, barulah 

mendapatkan kas. Oleh karena itu, piutang usaha 

seharusnya dapat dikelola dengan baik agar dapat 

menghasilkan laba yang optimal bagi perusahaan 

dan tidak menimbulkan kerugian piutang yang 

lebih besar. Menurut Brigham dan Houston 

(2006:168) dalam Yulianto, adanya suatu sistem 

pengawasan adalah hal yang penting, karena 

tanpanya piutang akan bertambah hingga ketingkat 

yang berlebih, arus kas akan turun, dan piutang tak 

tertagih akan menghapuskan laba atas penjualan. 

Sering kali perlu dilakukan langkah-langkah 

perbaikan dan satu-satunya cara untuk mengetahui 

apakah situasi telah berjalan dengan tidak 

terkendali adalah dengan menerapkan sistem 

pengendalian piutang yang baik. 

Penerapan pengendaian piutang yang kurang 

baik dapat mengakibatkan piutang tak tertagih 

yang pada akhirnya akan terjadi kerugian piutang. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tak 
tertagihnya piutang pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM), diantaranya karena pelanggan 

tidak membayar piutangnya dengan alasan: air 

ditempat tinggal tidak mengalir atau tidak lancar, 

rumah tidak ditinggali atau ditempati oleh 

pemiliknya, ini biasanya terjadi pada rumah kost; 

serta alasan pemilik rumah pindah tugas atau 

pindah alamat, pelanggan menempati rumah baru 

yang masih memiliki tunggakan air dari pemilik 

sebelumnya sehingga pemilik baru berkeberatan 

membayarnya, pelanggan menitipkan pembayaran 

rekening tunggakan kepada pihak ke tiga dan 

pihak ke tiga tersebut tidak menyetorkannya, 

faktor lain yaitu kurangnya kesadaran pelanggan 

untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar 

rekening air. Untuk menghindari hal-hal yang 

dapat merugikan perusahaan, maka perusahaan 

menetapkan suatu kebijakan yang menjadi acuan 
dalam pengendalian piutang antara lain yaitu 

konsumen yang terlambat membayar sesuai waktu 

yang ditetapkan dikenakan denda sebesar Rp. 

10.000,- atau menunggak selama 3 bulan akan 

disegel meteran airnya. Berdasarakan hasil 

observasi sementara, diperoleh pula informasi 

bahwa penjualan air dan piutang tak tertagih yang 

dilakukan oleh Pdam Tirta Anoa Kendari selama  3 

(tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi.  

Berikut ini data penjualan air dan yang tak 

tertagih pada PDAM Tirta Anoa Kendari tahun 

2015-2017 : 
 

Tabel 1.1 Laporan perkembangan penjualan air dan 

piutang tak tertagih PDAM Tirta Anoa 

Kendari tahun 2015-2017 

Tahun Penjualan air Piutang tak tertagih 

2015 37.012.227.649 27.288.893.514 

2016 31.339.874.614 30.929.210.479 

2017 30.490.862.501 20.172.242.831 

Sumber : PDAM Tirta Anoa Kendari 

 Selain melakukan penjualan air, PDAM 

Tirta Anoa Kendari juga melakukan penjualan 

non-air. Dari penjualan non air tersebut, PDAM 

Tirta Anoa Kendari memperoleh pendapatan non 

air berupa pendapatan sambungan baru, 

pendapatan biaya administrasi, pendapatan denda 

keterlambatan pembayaran, pendapatan 

penyambungan kembali dan pendapatan balik 
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nama. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaiman pelaksanaan 

pengendalian piutang dalam menekan kerugian 

piutang pada PDAM Tirta Anoa Kendari tahun 

2015 – 2017. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pengendalian Piutang 
Piutang merupakan unsur yang paling 

penting dalam sebagian besar neraca perusahaan. 

Prosedur yang wajar dan cara pengamanan yang 

cukup terhadap piutang ini adalah penting bukan 

saja untuk keberhasilan perusahaan, tetapi juga 

meliputi piutang kepada pegawai, wesel tagih, 

piutang klaim biaya transpor, piutang klaim 

asuransi, saldo debet perkiraan utang, piutang 

perusahaan afiliasi, dan lain-lain. Namun piutang 

para pelanggan merupakan yang terpenting dalam 

jumlah totalnya. 
Menurut James D. Wilson dan John B 

Campbell yang diterjemahkan oleh Tjintjin F. 

Tjendera (2003: 418), ditinjau dari cara 

pendekatan manajemen preventif maka ada tiga 

bidang pengendalian yang umum pada titik mana 

dapat diambil tindakan untuk mewujudkan 

pengendalian piutang. 

Ketiga bidang tersebut ialah: 

1. Pemberian Kredit Dagang 

Kebijakan kredit dan syarat penjualan harus 

tidak menghalangi penjualan kepada para 

pelanggan yang sehat keadaan keuangnnya, 

dan juga tidak boleh menimbulkan kerugian 

yang besar karena adanya piutang sangsi yang 

berlebihan. 

2. Penagihan (Collections) 

Apabila telah diberikan kredit, harus dilakukan 
setiap usaha untuk memperoleh pembayaran 

yang sesuai dengan syarat penjualan dalam 

waktu yang wajar. 

3. Penetapan dan penyelengaraan pengendalian 

intern yang layak. 

Meskipun prosedur pemberian kredit dan 

penagihan telah diadministrasikan dengan baik 

atau dilakukan secara wajar, ini tidak 

menjamin adanya pengendalian piutang, yaitu 

tidak menjamin ataupun dapat memastikan 

bahwa semua penyerahan memang difaktur, 

atau difaktur sebagaimana mestinya, kepada 

para pelanggan dan halnya penerimaan benar-

benar masuk kedalam rekening bank 

perusahaan. 

 Menurut Suad Husnan (1997: 468), untuk 

mengendalikan piutang, perusahaan perlu 
menetapkan kebijaksanaan kreditnya. 

Kebijaksanaan ini yang kemudian berfungsi 

sebagai standar. Apabila kemudian dalam 

pelaksanaannya penjualan kredit dan pengumpulan 

piutang tidak sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan, maka perusahaan perlu melakukan 

perbaikan. Kegiatan untuk menjamin agar hasil 

sesuai dengan rencana, merupakan esensi dari 

fungsi pengendalian. 

Menurut Agnes Sawir (2003: 198), karena 

piutang ditentukan diantaranya oleh volume 

penjualan kredit dan rata-rata jangka waktu 

penagihan, maka perlu ditetapkan kebijakan kredit 

yang mencakup: 

1. Standar kredit, yaitu tingkat resiko minimum 

yang bisa ditolerir dari seorang pelanggan 

kredit. 

2. Persyaratan kredit (term of credit), yaitu 
lamanya kredit diizinkan dan presentasi 

pemberian potongan pada pembayaran yang 

cepat. 

3. Kebijakan penagihan yang dilakukan 

perusahaan. 

Menurut Lukman Syamsuddin (2000: 254), 

kebijakan pengumpulan piutang suatu perusahaan 

adalah merupakan suatu prosedur yang harus 

diikuti dalam mengumpulkan piutang-piutangnya 

bilamana sudah jatuh tempo. Sebagai dari 

keefektifan perusahaan dalam menerapkan 

kebajikan pengumpulan piutangnya dapat dilihat 

dari jumlah kerugian piutang atau bad debt 

expenses,  karena jumlah piutang yang dianggap 

sebagai kerugian tersebut tidak hanya tergantung 

pada kebijaksanaan pengumpulan piutang tetapi 

juga kepada kebijaksanaan penjualan kredit yang 

diterapkan. 

 
Pengertian Piutang 

Piutang merupakan salah satu unsur dari 

aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul 

akibat adanya penjualan barang dan jasa atau 

pemberian kredit terhadap debitur yang 
pembayaran pada umumnya diberikan dalam 

tempo 30 hari (tiga puluh hari) sampai dengan 90 

hari (sembilan puluh hari). Dalam arti luas, piutang 

merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang 

berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang 

dijual secara kredit. 

Menurut Wilson dan Campbell yang 

diterjemahkan oleh Tjendera (2003: 22), 

memberikan pengertian piutang yaitu “yang 

dimaksud dengan piutang bukan hanya piutang 

dengan pelanggan tetapi juga meliputi piutang 

kepada para pegawai, wesel tagih, piutang klaim 

biaya transport, piutang asuransi, saldo debet 

perkiraan utang, piutang perusahaan dan lain-lain, 

namun piutang para pelanggan yang terpenting 

dalam jumlah total.” 

Menurut keputusan Menteri Negara 
Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air 

Minum menyatakan bahwa yang termasuk dalam 

kelompok perkiraan dalam piutang usaha adalah 

semua bentuk tagihan yang berasal dari kegiatan 

usaha utama PDAM meliputi Piutang Rekening 



 
94                                        Komalasari./ Analisis Pengendalian Piutang Dalam Menekan Potensi Terjadi..... 
 

Air, Piutang Rekening Non Air, Piutang 

Kemitraan, dan Piutang Air Limbah. 

Alat Analisis Piutang 
Untuk mengetahui pengendalian piutang dapat 

diukur dengan analisis rasio (Riyanto, 1999: 333). 

1. Rasio Perputaran Piutang (Receivable Turn 

Over (RTO)) 

    Penj. Kredit Bersih 

Perp. piutang =                          x 1kali 

       Piutang Rata-rata 
 

     Piut.Awal + Piut. Akhir 

Rata-rata piut. =    

    2 

2. Jumlah Hari Penagihan 

               Piut. Rata-rata × 360 hari 

Rumus =            ×1 hari 

                      Penjualan Kredit  

 

3. Rasio Tunggakan 

Piut. Tertunggak 

 Rumus =  × 100% 

Penjualan Kredit 

 (willson dan Campbell, 2003: 231) 

 

 4. Rasio Piutang 

  Piut.Tertunggak + P. Kredit 
Rumus =            ×100% 

                 Penjualan Kredit  

(willson dan Campbell, 2003: 231) 

5. Rasio Penagihan Piutang 

   Jumlah Piutang Tertagih 

Rumus =             × 100% 

       Saldo Awal piutang 

 (Munawir, 2003: 117) 
 

Piutang Tak Tertagih 
Penjualan secara kredit akan menimbulkan 

keuntungan sekaligus kerugian. Orang yang tidak 

dapat mebayar sekarang akan melakukan 

pembelian secara kredit. Penerimaan dan 

keuntungan perusahaan akan meningkat karena 

penjualan meningkat, tapi kerugian dialami 

olehperusahaan akan meningkat pula karena 

meningkatnya jumlah piutang yang tak dapat 

tertagih. Kerugian ini biasanya kita sebut beban 

piutang tak tertagih (Horngren dan Harrison, 1993: 

391). 

Pengukuran Jumlah Piutang Tak Tertagih 
Untuk perusahaan yang melakukan penjualan 

secara kredit, beban piutang tak tertagih merupakan 

beban yang memang timbul karena kegiatan bisnis 

perusahaan.Sebagai beban usaha, tentunya beban 

piutang tak tertagih harus diketahui 
jumlahnya.Untuk itu, akuntan mengenal dua metode 

yang dapat dipakai, yaitu metode langsung dan 

metode cadangan. 

1. Metode Langsung 

Apabila perusahaan menggunakan metode 

penghapusan langsung, maka jumlah kerugian 

piutang tidak perlu ditaksir dan dalam pembukuan 

tidak digunakan rekening Cadangan Kerugian 

Piutang. Apabila suatu piutang diyakini tidak akan 

dapat ditagih lagi, maka kerugian akibat piutang 

tersebut langsung didebetkan kedalam Rekening 

Kerugian Piutang dan rekening Kerugian Piutang 

dikredit. Dalam metode langsung, rekening 

Kerugian piutang hanya akan menunjukkan jumlah 

kerugian yang sesungguhnya diderita, dan piutang 

dagang akan dilaporkan dalam neraca sebesar 
jumlah brutonya. 

2.  Metode Cadangan 

Metode cadangan digunakan apabila kerugian 

piutang yang biasa terjadi cukup besar jumlahnya. 

Jika metode ini digunakan, perusahaan pertama-

tama membentuk cadangan atau penyisihan 

kerugian piutang dengan mendebet Beban 

Kerugian Piutang dan mengkredit 

Cadangan/Penyisihan Kerugian Piutang. Pada 

akhir tahun, saldo rekening Beban Kerugian 

Piutang disajikan dalam Laporan Laba Rugi, 

sedangkan saldo rekening penyisihan disajikan 

dineraca sebagai pengurang piutang. 

Penilaian Piutang 
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara 

Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air 

Minim pada Bagian 1 Asumsi Dasar Akuntansi, 

dijelaskan bahwa piutang harus disajikan dalam 

laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat 

direalisasi. Khusus untuk piutang usaha, ketentuan 

ini menghendaki agar piutang-piutang yang 

mempunyai kemungkinan tak tertagih hendaknya 

dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang layak. 

Untuk menentukan besarnya penyisihan pada 

tiap tahun pengelompokkan piutang menurut 

umurnya (aging schedule) harus dibuat terlebih 

dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya 

penyisihan piutang pada akhir tahun ditentukan 

sebagai berikut: 

Diatas 3 bulan s.d 6 bulan : 30% 

Diatas 6 bulan s.d 12 bulan : 50% 
Diatas 1 tahun s.d 2 tahun  :75% (diajukan kebadan 

pegawai untuk dihapus). 

Diatas 2 tahun : 100% dan dikeluarkan dari 

pembukuan, tetapi masih tercatat secara 

extra comptable. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pengendalian 
piutang dalam menekan potensi terjadinya 
kerugian piutang periode 2015  sampai 2017. 
Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota 
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Kendari yang beralamat di Jl.. R. Suprapto 
No. 90 A Kendari. 

Metode Analisis 

Untuk menjawab permasalahan dalam 
penelitian ini, maka metode analisis yang 

yang digunakan adalah metode analisi 
deskriptif yaitu tehnik yang digunakan dengan 
cara menjelaskan atau memberikan gambaran 
tentang pengendalian piutang dalam 
meminimalisasi piutang tak tertagih yang 
dilaksanakan PDAM Tirta Anoa Kota 
Kendari. 

Metode analisis deskriptif dengan 
menggunakan alat analisis ,rasio pengendalian 
piutang sebagai berikut: 
1. Analisis Perputaran Piutang (Receivable 

Turn Over) 
2. Average collection period 
3. Rasio Tunggakan 
4. Rasio Piutang 

5. Rasio Penagihan Piutang 
 

Definisi Oprasional Variabel  
Penelitian ini terdiri dari berbagai elemen 

operasional yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengendalian piutang adalah proses 

pengawasan yang dilakukan PDAM Tirta Anoa 

kendari secara terus-menerus dalam mengelola 

aktiva lancar yang timbul akibat adanya kredit 

penjualan air. 

2. Piutang adalah salah satu unsure dari aktiva 

lancar yang timbul akibat adanya penjualan air 
yang terjadi padaPDAM Tirta Anoa Kendari. 

3. Kerugian Piutang adalah kerugian yang timbul 

karena adanya prinsip bahwa piutang yang 

dicatatkan dilaporan keuangan neraca adalah 

sebesar hanya jumlah piutang yang diharapkan 

akan dapat ditagih.  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengendalian Piutang PDAM Tirta Anoa 

Kota Kendari 
Pengendalian yang dilakukan PDAM Tirta 

Anoa Kota Kendari adalah dengan melakukan 

kebijakan-kebijakan yang untuk meminimalisir 

kebocoran air bersih atau terbuangnya air. 

Diantaranya dengan membentuk Tim Operasi 

jaringan (TOJ) untuk menerbitkan jaringan liar 

yaitu dilakukan dengan pemetaan jaringan dan 

lokasi pelanggan sehingga dapat ditemukan 

jaringan liar, dimana jaringan liar merupakan 
jaringan bukan pelanggan yang emnikmati 

jaringan pelanggan.Selain itu, PDAM Tirta Anoa 

Kota Kendari juga melakukan kegiatan untuk 

menekan tingkat kebocoran air dengan membentuk 

areal/zoning sistem distribusi, memperbaiki 

jaringan kebocoran dan mengganti water meter 

yang tidak berfungsi. Perusahaan juga melakukan 

pembacaan meter air setiap bulan. Dari hasil 

pembacaan meter air akan diketahui kewajaran 

dari pemakaian berdasarkan rata-rata pemakaian 

pelanggan. 

Keadaan Penjualan Air dan Non Air pada 

PDAM Tirta Anoa Kota Kendari Selama 

Tiga Periode (2015-2017) 
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 

Anoa Kota Kendari adalah penjualan air dan non 

air. Kegiatan penjualan air merupakan cara utama 

bagi perusahaan untuk menjual produknya, 

dilakukan melalui sistem jaringan pipa. Sedangkan 

kegiatan penjualan non air memperoleh 

pendapatan sambungan baru, pendapatan balik 
nama, pendapatan biaya administrasi, dan 

pendapatan denda keterlambatan pembayaran. Dari 

kegiatan penjualan air dan non air tersebut, 

perusahaan dapat memperoleh pendapatan. Berikut 

ini ditampilkan pendapatan PDAM Tirta Anoa 

Kota Kendari dari masing-masing kegiatannya. 
Pada tahun 2015 pendapatan air sebesar 

Rp.26.415.227.003,00 dan pendapatan non-air 

sebesar Rp.3.792.281.215,00. Pada tahun 2016 

pendapatan air meningkat sebesar 18% menjadi 

Rp.31.339.874.619,00 dan pendapatan non-air 

menurun sebesar Rp.1.309.819.603,00. Pendapatan 

air meningkat di tahun ini disebabkan karena 

perusahaan mengalami peningkatan penjualan 

yakni dengan banyaknya jumlah air yang 

didistribusikan kepada masyarakat sehingga 

meningkatkan pendapatan perusahaan. Pada tahun 
2017 pendapatan air mengalami penurunan sebesar 

3% menjadi Rp.30.490.862.501,00 dan pendapatan 

non-air meningkat sebesar Rp.1.596.308.985,76. 

Terjadinya penurunan pendapatan air tersebut 

disebabkan karena masih terdapat bocoran pipa 

distribusi air bersih yang mengakibatkan 

banyaknya air yang terbuang sehingga pendapatan 

air yang diperoleh perusahaan jadi menurun, 

karena air yang didistribusikan tidak tersalurkan 

kerumah-rumah pelanggan. 
 

Keadaan Piutang Tertagih dan Tak 

Tertagih Pada PDAM Tirta Anoa Kota 

Kendari Selama Tiga Periode (2015-2017) 

 
Penjualan air yang dilakukan oleh PDAM Tirta 

Anoa Kota Kendari tidak secara langsung 

menghasilkan kas melainkan piutang rekening air. 

Dengan adanya piutang usaha, maka akan timbul 

risiko penagihan piutang.  Pada tahun 2015 

piutang tertagih sebesar Rp.1.153.572.223 ditahun 

berikutnya yaitu 2016, piutang tertagih meningkat 

menjadi sebesar Rp.1.624.704.992 Hal ini 

terjadinya karena adanya kesadaran dari 



 
96                                        Komalasari./ Analisis Pengendalian Piutang Dalam Menekan Potensi Terjadi..... 
 

masyarakat/pelanggan untuk membayar rekening 

airnya. Ditahun 2017 piutang tertagih mengalami 

peningkatan sebesar Rp.1.918.801.260 Terjadinya 

peningkatan piutang tertagih diakibatkan oleh 

masih banyaknya pelanggan yang menunggak 

rekening airnya. Disamping itu, tim lapangan yang 

telah dibentuk kurang tegas dalam menjalankan 

tugasnya yaitu melakukan penagihan kepada 

pelanggan yang menunggak rekening air dan 

melakukan pemutusan sambungan air jika 

pelanggan menunggak selama 3 bulan. Setelah 

diketahui jumlah piutang tertagih pada PDAM 
Tirta Anoa Kota Kendari Mengalami fluktuasi dari 

data yang diperoleh ternyata jumlah piutang tak 

tertagih masih cukup banyak dibandingkan dengan 

jumlah piutang tertagih. 

 
Pembahasan  

Rasio Perputaran Piutang 
Berdasarkan perhitungan diatas dapat 

diketahui bahwa perputaran piutang pada PDAM 

Tirta Anoa Kota Kendari mengalami penurunan 

dari tahun ketahun. Hal ini ditunjukan pada tahun 

2015 sebanyak 3,43 kali, ini menujukkan bahwa 

piutang dapat diterima dan ditagih sebanyak 3,43 

kali  Perputaran piutang tahun 2015 berada di titik 
tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Hal ini 

disebabkan karena penjualan kredit perusahaan  

yang sangat tinggi yaitu sebesar 

Rp.37.012.227.649 dan rata-rata piutang sebesar 

Rp.10.781.140.484 Pada tahun berikutnya yaitu 

tahun 2016 dan tahun 2017 perputaran piutang 

mengalami penurunan sebanyak 2,84 kali dan 2,80 

kali. Pada tahun 2017, kinerja RTO perusahaan 

mencapai titik terendah dalam tiga tahun terakhir. 

Kinerja RTO pada tahun 2017 sebanyak 2,80 kali, 

terjadi penurunan dari tahun 2016  sebanyak 2,84 

kali. Hal ini disebabkan karena tingkat penjualan 

kredit yang sangat rendah yaitu sebesar 

Rp.30.490.862.501 yang diikuti oleh rata-rata 

piutang yang tinggi yaitu sebesar 

Rp.10.869.658.734 

Kebijakan penjualan kredit PDAM Tirta 
Anoa Kendari yaitu jangka waktu 45 hari. Berarti 

standar receivable turn over agar efektif yaitu 365 

hari dibagi 45 hari adalah 8 kali. Dari hasil 

perhitungan dapat kita lihat bahwa receivable turn 

over dari tahun ke tahun mengalami penurunan 

dan nilai perputaran piutangnya belum efektif 

karena dibawah standar perusahaan yaitu 8 kali. 

Apabila perputaran piutangnya lebih dari 8 kali 

maka perputaran piutangnya efektif. Hal ini bisa 

disebabkan karena belum maksimalnya bagian 

penagihan piutang dan banyaknya debitur yang 

memiliki riwayat pembayaran yang tertunggak. 

Sehingga perusahaan harus lebih selektif dalam 

memberikan kredit. Selain itu penurunan 

perputaran piutang dapat disebabkan oleh masih 

kurangnya pelayanan yang dilakukan oleh pihak-

pihak PDAM Tirta Anoa Kota Kendari seperti 

masih keruhnya air, dan tidak lancarnya air 

mengalir sehingga pelanggan enggan membayar 

tunggakan rekening airnya. 

Average collection period 
Berdasarkan perhitungan diatas  menujukkan 

bahwa tingkat ACP yang terbaik pada tahun 2015 

sebanyak 104 hari, dimana perputaran piutangnya 

pun sangat tinggi sebanyak 3,43 kali ini 

menunjukan kinerja piutang usahanya sudah lebih 
baik. Pada tahun 2016 jumlah ACP  sebesar 126 

hari. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu 2017 

tingkat ACP perusahaan yang terendah, dimana 

tingkat ACPnya mencapai 128 hari, dimana tingkat 

perputaran piutangnya pun sangat rendah yaitu 

2,80 kali. Berdasarkan perhitungan diatas belum 

efektif karena rata-rata hari perputaran piutang 

diatas standar yang ditetapkan perusahaan. 

Rasio Tunggakan 
Berdasarkan perhitungan diatas  menunjukkan 

bahwa rasio tunggakan PDAM Tirta Anoa Kota 

Kendari mengalami fluktuasi selama tahun 2015-

2017. Pada tahun 2015, rasio tunggakan sebear 

74% hal ini disebabkan jumlah piutang tertunggak 

sebesar Rp.27.288.893.514. Pada tahun 2016, rasio 
tunggakan mencapai titik tertinggi yaitu sebesar 

99%. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan 

piutang tertunggak dari Rp.27.288.893.514 pada 

tahun 2015 menjadi Rp.30.929.210.479 di tahun 

2016. Hal ini juga menunjukan bahwa dapat 

merugikan perusahaan karena dana yang 

seharusnya kembali berputar menjadi kas tetap 

tertanan dalam piutang. Keadaan ini jauh lebih 

buruk dari tahun sebelumnya dan sesudahnya. 

Pada tahun berikutnya tahun 2017 kinerja 

perusahaan membaik dimana rasio tunggakan 

mencapai titik terkecil selama 3 tahun terakhir, 

yaitu sebesar 67%. Penurunan tersebut disebabkan 

karena meningkatnya kinerja bagian penagihan 

perusahaan dalam mengatasi piutang tak tertagih. 

Rasio tunggakan yang cukup tinggi tersebut 

mengakibatkan dana yang tertanam pada piutang 
lama untuk diterima kembali. Cukup tingginya 

rasio tunggakan tersebut, menyebabkan piutang tak 

tertagih meningkat. 

Hal ini berarti bahwa pengendalian piutang 

yang dilakukan perusahaan belum dapat menekan 

potensi kerugian piutang. Terjadinya tunggakan 

dapat disebabkan karena pelanggan lupa 

membayar tagihan air, pindah alamat, serta dapat 

pula disebabkan karena pelayanan perusahaan 

masih kurang baik, sehingga pelanggan 

menunggak pembayaran rekening air. 

Rasio Piutang 
Berdasarkan perhitungan diatas rasio piutang 

mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Pada 

tahun 2015 rasio piutang sebesar 174% rasio 
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piutang mengalami penigkatan yang paling tinggi 

sebesar 199% dan tahun 2017 sebesar 167% . Jika 

dilihat dari rata-rata rasio piutang selama tiga 

tahun, dapat dinyatakan bahwa pengendalian 

piutang yang dijalankan PDAM Tirta Anoa 

Kendari tidak berjalan dengan baik . Hal ini 

dikarenakan nilai rasio piutang yang berada diatas 

100% merupakan kategori tidak baik untuk 

kelangsungan perusahaan karena akan 

mengganggu tingkat laba perusahaan. sehingga 

pengendalian piutang perusahaan dengan 

menggunakan analisis rasio piutang dinyatakan 
kurang baik. 

Rasio Penagihan Piutang 
Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan 

bahwa rasio penagihan piutang PDAM Tirta Anoa 

Kota Kendari mengalami peningkatan selama 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 

2015, rasio penagihan piutang sebesar 16%. Hal 

ini terjadi karena perusahaan dapat 

memaksimalkan divisi administrasi/penatausahaan 

sehingga jumlah piutang tertagihnya menjadi 

sebesar Rp. 1.153.572.223 Pada tahun 2016 dan 

tahun 2017, tingkat rasio penagihan piutang 

mengalami peningkatan menjadi 16%. Hal ini 

berarti bahwa banyaknya piutang yang belum 

dapat tertagih oleh perusahaan, dimana persentase 
penagihan piutang sangat rendah. Rendahnya 

penagihan piutang yang dilakukan oleh PDAM 

Tirta Anoa Kota Kendari tersebut tidak 

mendukung ketersediaan likuiditas perusahaan 

untuk membiayai kegiatan operasional dan 

kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. 

Analisis Pengendalian Piutang Dalam 

Menekan Potensi Terjadinya Kerugian 

Piutang PDAM Tirta Anoa Kendari 
Berdasarkan hasil pembahasan alat analisis 

pengendalian piutang dapat diketahui rasio 

perputaran piutang masih belum efektif 

dikarenakan selama 3 (tiga ) tahun terakhir belum 

mencapai standar efektif perusahaan PDAM Tirta 

Anoa Kendari yang dimana kebijakan penjualan 

kredit PDAM Tirta Anoa Kendari yaitu jangka 

waktu 45 hari. Berarti standar receivable turn over 

agar efektif yaitu 365 hari dibagi 45 hari adalah 8 

kali. Dari hasil perhitungan dapat kita lihat bahwa 

receivable turn over dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan dan nilai perputaran 

piutangnya belum efektif karena dibawah standar 
perusahaan yaitu 8 kali. Hal ini bisa disebabkan 

karena belum maksimalnya bagian penagihan 

piutang dan  juga dapat disebabkan oleh masih 

kurangnya pelayanan yang dilakukan oleh pihak-

pihak PDAM Tirta Anoa Kota Kendari seperti 

masih keruhnya air, dan tidak lancarnya air 

mengalir sehingga pelanggan enggan membayar 

tunggakan rekening airnya. Sebaiknya PDAM 

Tirta Anoa Kendari lebih mengoptimalkan 

pengumpulan piutang agar dapat meningkatkan 

perputaran piutang sehingga perusahaan dalam 

posisi yang lebih baik.  

Pengendalian piutang yang dilakukan oleh 

perusahaan secara keseluruhan dapat disimpulkan 

belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan 

karena kurang tegasnya tim penagihan tunggakan 

terhadap pelanggan yang telah menunggak 

rekening air. Pihak perusahaan juga kurang tegas 

dalam melakukan pemutusan instalasi sambungan 

air bagi pelanggan yang tidak membayar tagihan 

rekening airnya selama tiga bulan berturut-turut 
serta kurangnya pemantauan terhadap 

perkembangan jumlah pelanggan yang menunggak 

dan besarnya tunggakan pelanggan. Dengan 

demikian, jumlah piutang tak tertagih yang 

terdapat pada perusahaan masih cukup tinggi 

sehingga risiko tidak tertagihnya piutang rekening 

air juga tinggi. Kebijakan-kebijakan pengendalian 

piutang yang dilakukan oleh perusahaan belum 

dapat menekan kerugian piutang  karena melihat 

piutang tertunggak yang dimiliki perusahaan masih 

tinggi jumlahnya. Pengendalian piutang  juga bisa 

disebabkan karena masih kurangnya pelayanan 

yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, 

diantaranya masih keruhnya aliran air, tidak 

lancarnya pendistribusian air, serta rendahnya 

jumlah air yang dapat dinikmati oleh pelanggan. 

Dimana kebocoran air merupakan salah satu 

penyebab terjadinya hal-hal tersebut. Berdasarkan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 

1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM, 

batas maksimum kebocoran air yang ditetapkan 

adalah 20% kebocoran air pada PDAM Tirta Anoa 

Kota Kendari adalah kurang lebih sebesar 25-27% 

dari total distribusi air bersih yang akan 

didistribusikan kepada pelanggan dan berdampak 

pula pada berkurangnya penghasilan perusahaan 

dari penjualan air bersih. 

Kurangnya pelayanan perusahaan kepada 

pelanggan dalam hal pendistribusian air 

sehin77gga pelanggan masih banyak yang 

menunggak rekening air. Hal ini menyebabkan 

jumlah piutang rekening air yang tak tertagih 

masih tinggi jumlahnya. Tingginya piutang tak 

tertagih pada perusahaan pada akhirnya akan 

menimbulkan kerugian yang besar bagi 
perusahaan. Jumlah piutang tak tertagih pada 

PDAM Tirta Anoa Kota Kendari belum dapat 

ditekan dengan baik. Oleh karena itu, pengendalian 

perusahaan perlu dievaluasi dan ditingkatkan lagi 

dengan cara meningkatkan pelayanan dalam 

pendistribusian air kepada pelanggan, dari tim 

penagihan harus lebih tegas dalam menagih 

piutang rekening air pelanggan yang menunggak, 

dan melakukan pembagian tugas secara merata 

kepada seluruh staf/karyawan PDAM Tirta Anoa 

Kendari. Sebaiknya PDAM Tirta Anoa Kendari 

juga mengoptimalkan pengumpulan piutang agar 
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dapat meningkatkan perputaran piutang 

perusahaan dan perusahaan lebih meningkatkan 

kinerja agar tidak ada penurunan rasio diperiode 

berikutnya khususnya rasio perputaran piutang dan 

rasio ACP. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan 

pengendalian piutang yang dilakukan PDAM Tirta 

Anoa Kota Kendari dengan menggunakan 5 alat 

analisis rasio belum berjalan dengan baik  dalam 

menekan kerugian piutang. Hal ini bisa dilihat dari 

hasil perhitungan dimana menunjukan bahwa 

angka rasio tunggakan mencapai angka tertinggi 

yaitu 99% dimana itu merupakan angka diatas 

standar keefektifan perusahaan yaitu 1,00%, angka 
rasio piutang juga masih cukup tinggi sebesar 

199% melebihi standar kefektifan perusahaan yaitu 

100%, pada rasio penagihan piutang menunjukan 

bahwa rasio penagihan cukup rendah rata-rata 

10%. Rendahnya angka rasio perputaran piutang 

serta tingginya angka rasio ACP rata-rata 

menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu 

melakukan penagihan piutang dengan baik. Belum 

baiknya pengendalian piutang dalam menekan 

kerugian piutang pada PDAM Tirta Anoa Kota 

Kendari dapat disebabkan juga karena kebijakan-

kebijakan pengendalian piutang belum 

dilaksanakan secara maksimal oleh pihak 

perusahaan serta masih tidak stabil piutang tak 

tertagih di tiap tahun yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya pendapatan dari penjualan air pada 

tiap tahunnya. Tim penagihan juga masih belum 
melakukan aktivitas penagihannya dengan baik 

sehingga masih banyak pelanggan yang 

menunggak rekening air. 
 

Saran 
1. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-

saran yang dapat penulis berikan yang 

diharapkan bisa bermanfaat bagi perusahaan 

adalah hendaknya bisa menekan jumlah 

piutang tak tertagihnya setiap bulannya agar 

jumlah piutang tak tertagih tidak terus 

meningkat, piutang pun perlu dikelola dengan 

baik oleh bagian administrasi umum dan 

keuangan. Oleh karena itu, pengendalian 

piutang yang dilakukan oleh perusahaan harus 

dievaluasi setiap periode tertentu, sehingga 

pengendalian piutang dapat diketahui efektif 

atau tidak. Hal ini perlu dilakukan untuk 

meminimalkan risiko buruk yang mungkin 

akan ditimbulkan apabila pengendalian piutang 

perusahaan tidak efektif dari tahun ketahun. 

Sebaiknya juga PDAM Tirta Anoa Kendari 

lebih mengoptimalkan pengumpulan piutang 

agar dapat meningkatkan perputaran piutang 

sehingga perusahaan dalam posisi yang lebih 

baik. Selain itu, Hendaknya perusahaan harus 

lebih tegas lagi terhadap setiap pelanggan yang 

masih memiliki banyak tunggakan. Selain itu, 

perlunya peningkatan pelayanan terhadap 

pelanggan agar memuaskan misalnya 

perbaikan saluran air agar air tidak keruh, 

perbaikan keran air dan pengecekkan secara 

berkala, agar tingkat perputaran piutang 

menjadi lebih baik, sehingga persentase 

penagihan dapat meningkat dan sebaiknya 

dapat mengurangi jumlah piutang yang tak 
tertagih dangan melakukan penagihan piutang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

perusahaan untuk meminimalkan risiko 

kerugian piutang. 
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