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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Total 

Quality Management (TQM) terhadap Kinerja Manajerial pada PT. 

Telkom, Wilayah Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kuantatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh 

dengan menggunakan teknik sensus. Sehingga diperoleh sebanyak 35 

pegawai dari 35 populasi pegawai kantor PT. Telkom, Wilayah 

Sulawesi Tenggara. Data penelitian ini diperoleh dengan cara 

menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik regresi linear sederhana dengan bantuan software SPSS 2020. 

Hasil penelitian ini yakni Total Quality Management (TQM) 
berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial. 
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1. PENDAHULUAN 

Pada saat ini banyak perusahaan-

perusahaan baru dan bermunculannya konsumen 

yang lebih kritis menimbulkan permasalahan baru 

bagi perusahaan dalam hal optimisasi : (1) tuntutan 
konsumen terhadap barang yang semakin bermutu, 

(2) kurangnya kesetiaan konsumen terhadap suatu 

produk, (3) kemampuan perusahaan pesaing 

sebagai follower menyebabkan keberanian mereka 

untuk mengadakan serangan terbuka dalam 

periklanan, (4) persaingan harga yang mulai tidak 

sehat. Optimisasi ialah suatu proses untuk 

mencapai hasil yang ideal atau optimal. 

Dalam disiplin matematika optimisasi 

merujuk pada studi permasalahan yang mencoba 

untuk mencari nilai minimal atau maksimal dari 
suatu fungsi nyata. Untuk dapat mencapai nilai 

optimal, baik minimal maupun maksimal tersebut, 

secara sistimatis dilakukan pemilihan nilai variable 

nyata yang akan memberikan solusi optimal. 

Konsep TQM merupakan konsep perbaikan 

terus-menerus yang diterapkan perusahaan di tiap-

tiap level operasi. Perbaikan terus menerus yang 

dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap 

kualitas produk dan jasa di tiap-tiap level operasi. 

Pemantauan kualitas yang dilakukan perusahaan 

dapat menekan tingkat kerusakan dari produk yang 

dihasilkan menjadi kecil, atau dengan kata lain 
kerusakan produk pada tahap-tahap proses 

produksi cenderung tidak ada sehingga perusahaan 

tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya lagi 

untuk melakukan perbaikan produk rusak, yang 

menjadikan beban biaya produksi kecil, laba 

perusahaan akan menjadi tinggi, dan konsumen 

mendapatkan produk yang berkualitas baik.  

PT.Telkom mengimplementasikan TQM 

dengan nama Malcolm Baldrige. Sesuai dengan 

kriteria Malcolm Baldridge, perusahaan 

melakukan perlindungan terhadap mutu 
perusahaan dimana mutu ditentukan oleh 

pelanggan, kepemimpinan dari bisnis dibutuhkan 

untuk menciptakan nilai mutu yang jelas, dan 

perbaikan secara terus-menerus focus managemen 

dalam system dan proses. Kebijakan-kebijakan 

PT.TELKOM yang terkait dengan TQM terhadap 

konsumen seperti pengembangan pengelolaan 

segmen pelanggan yaitu dengan dibentuknya 

Divisi Business Service untuk merespon 

perkembangan pasar segmen UKM, dan 

penajaman pengelolaan segmen pelanggan yaitu 

dengan dibentuknya organisasi Divisi Costumer 
Service yang diarahkan untuk peningkatan 

pertumbuhan bisnis dari pelanggan telepon kabel 

tidak bergerak dengan memanfaatkan peluang 

pertumbuhan pada bisnis konvergensibroadband 

dan layanan baru lainnya berdasarkan akses high 

bandwidth. Perusahaan melakukan tranformasi 

bisnis dalam upaya peningkatan kualitas terhadap 

produk dan layanan terhadap lingkungan eksternal 

dan internal perusahaan. 

 

2.  TINJAUANPUSTAKA 

Total Quality Management 
Total Quality Management adalah 

perpaduan semua fungsi manajemen, semua 

bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke 

dalam falsafah holistic yang dibangun berdasarkan 

konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan 

kepuasan pelanggan.Ishikawa (2005).Total Quality 
Management adalah suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui 

perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungannya(Tjiptono 

dalam Dewi 2008). 

Komponen-Komponen ini memiliki 

sepuluh unsur yang dikemukakan oleh Goestsch 

dan Darvis seperti yang dikutip oleh Fandi 

Tjiptono & Anastasia Diana (2003), yaitu : Fokus 

pada pelanggan, Obsesi terhadap kualitas, 

Pendekatan Ilmiah, Komitmen jangka panjang, 
Kerjasama tim, Perbaikan system secara 

berkesinambungan, Pendidikan dan Pelatihan, 

Kebebasan yang Terkendali, Kesatuan Tujuan, 

Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan 

Karyawan. 

 

Manfaat Total Quality Management  
Manfaat Total Quality Management (TQM) 

adalah memperbaiki kinerja karyawan dalam 

mengelola perusahaan agar dapat meningkatkan 

pernghasilan perusahaan. Nasution (2010) 

menyebutkan beberapa manfaat yang diperoleh 

dari penerapan Total Quality Management 

diantaranya adalah:  

a. Perbaikan Kepuasan Pelanggan  

b. Penghapusan kesalahan-kesalahan dan 

keborosan 

c. Peningkatan dorongan semangat kerja 
dan tanggung jawab pegawai 

d. Peningkatan profitabilitas dan daya 

saing 

 

Kinerja Manajerial 
Kinerja (performance) adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

(Hikmah 2013) 

Suatu tampilan keadaan secara utuh atas 

perusahaan selama periode waktu tertentu, 

merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi 

oleh kegiatan operasional perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki 

(Zulaika 2008) 
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Seperangkat hasil yang dicapai dan 

merujuk pada tindakan pencapaian serta 

pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. 

Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan 

dalam melaksanakan tugas serta kemampuan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Dewi 2009)  

 

Penilaian Kinerja Manajerial 
Menurut Kurnianingsih dan Indriantoro 

(2003) dalam Nastiti (2013) pada penelitiannya 

mengungkapkan dimensi untuk mengatur 

penilaian kinerja manajerial yang meliputi 8 

(delapan) dimensi kegiatan adalah sebagai berikut 

: Kinerja Perencanaan, Kinerja Investigasi, Kinerja 

Pengkoordinasian, Kinerja Evaluasi, Kinerja 
Pengawasan, Kinerja Pengaturan, Kinerja 

Negoisasi, Kinerja Perwakilan. 

 

Tingkatan Manajerial 
Tingkatan Manajerial dalam organisasi 

menurut T. Hani Handoko (2003:17) akan 

membagi manajer menjadi tiga golongan yang 

berbeda, yaitu : 

1. Manajer lini pertama 

2. Manajer menengah 

3. Manajer puncak 

 

Pengaruh Total Quality Management 

terhadap Kinerja Manajerial 
Total quality management merupakan suatu usaha 

untuk memaksimumkan daya saing organisasi 

yang berfokus pada perbaikan terus menerus untuk 

16 memenuhi kepuasan pelanggan. Tujuan 

perusahaan dalam menghasilkan produk 

berkualitas adalah tercapainya kepuasan pelanggan 

yang ditandai dengan berkurangnya keluhan dari 

pelanggan sehingga menunjukkan kinerja 

perusahaan yang meningkat. Seseorang yang 

memegang posisi manajerial diharapkan mampu 

menghasilkan suatu kinerja manajerial, berbeda 

dengan kinerja karyawan yang pada umumnya 
bersifat konkrit. Manajer menghasilkan kinerja 

dengan mengarahkan bakat dan kemampuan, serta 

usaha beberapa orang lain yang berada di dalam 

daerah wewenangnya. Penelitian Dwi Suhartini 

(2007), Yuda Adi Khrishna (2007), Zulaika 

(2008), Pandapotan Haloho (2008), Muhammad 

Ardiansyah (2010), Novia Zayetri (2011), Hadiah 

Fitriyah dan Lilis Cahayu Ningsih (2012), Hikmah 

Hasanah (2013), Dhita Bachryan Yuniasari (2013), 

dan Siti Fatimah (2013) tentang pengaruh Total 

Quality Management terhadap kinerja manajerial 
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Total 

Quality Management berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial secara simultan, tetapi hal tersebut 

bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi Maya Sari (2009), Bobby 

Iskandar (2010), Harianti Susanti Pane (2010), Nur 

Azlina, Rusli, Desmiyawati dan Desi Natalia 

(2012), Yuni Saesary Putri Adang dan Erna 

Hernawati (2013), dan Intan Ratna Dewi (2013) 

yang menyatakan bahwa Total Quality 

Management tidak berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial secara simultan. 

 

3. METODE ANALISIS DATA 

 Metode analisis yang digunakan untuk 

menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu, 

dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, 

uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji analisis linear sederhana. 

 

Analisis Regresi Linear Sederhana 
Pengujian hipotesis yang digunakan dalam  

penelitian  ini menggunakan model persamaan 

analisis regresiyaitu analisis regresi 

sederhana.Dalam penelitian ini rumus yang 

digunakan yaitu: 

Y = a+ bX+ e 

Keterangan:  

Y= Kinerja Manajerial 

X= TQM (total quality management) 

a= Nilai konstanta 

b= koefisien regresi dari variabel 

e= standar error 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 35 

Kuesioner dengan jumlah kuesioner yang kembali 

berjumlah 35 atau 100%. 

 Hasil Uji Validitas Instrumen 
Instrument yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. Valid berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. (Sugiono 2017) 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel X (TQM) 

Indikator Nilai 

Korelasi 

Pearson 

Kesimpulan 

X1.1 0,343 Valid 

X1.2 0,389 Valid 

X2.1 0,580 Valid 

X2.2 0,431 Valid 

X3.1 0,504 Valid 

X3.2 0,527 Valid 

X4.1 0,367 Valid 

X4.2 0,658 Valid 

X5.1 0,377 Valid 

X5.2 0,701 Valid 

X6.1 0,570 Valid 

X6.2 0,342 Valid 

X7.1 0,522 Valid 

X7.2 0,421 Valid 
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X8.1 0,519 Valid 

X8.2 0,342 Valid 

X9.1 0,363 Valid 

X9.2 0,340 Valid 

X10.1 0,345 Valid 

X10.2 0,372 Valid 

 Diketahui nilai korelasi pearson X1.1 

sampai dengan X10.2 adalah lebih besar dari 0,30. 

Sesuai ketentuan jika nilai korelasi pearson ≥0,30 

maka item isntrumen dinyatakan Valid. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing item 

instrument dinyatakan valid. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Y 

(Kinerja Manajerial) 

Indikator Nilai 

korelasi 

pearson 

Kesimpulan 

Y1.1 0,599 Valid 

Y1.2 0,462 Valid 

Y2.1 0,626 Valid 

Y2.2 0,823 Valid 

Y3.1 0,514 Valid 

Y3.2 0,342 Valid 

Y4.1 0,741 Valid 

Y4.2 0,651 Valid 

Y5.1 0,846 Valid 

Y5.2 0,775 Valid 

Y6.1 0,884 Valid 

Y6.2 0,751 Valid 

Y7.1 0,616 Valid 

Y7.2 0,615 Valid 

Y8.1 0,716 Valid 

Y8.2 0,735 Valid 

Diketahui nilai korelasi pearson Y1.1 

sampai Y8.2 adalah lebih besar dari 0,30. Sesuai 
ketentuan jika nilai korelasi pearson ≥0,30 maka 

item instrument dinyatakan valid. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masing-masingitem instrument 

dinyatakan valid. 

 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini penulis 

menggunakan cronbach’s alpha yang penulis kutip 

dari Eti Rochaety (2009). 

Tabel 4.5 Uji Reliabilitas (X) Instrumen 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,731 21 

Hasil uji reliabilitas instrument diatas, 

diketahui bahwa angka Cronbach’s Alpha adalah 

sebesar 0,731. Angka Cronbach’s Alpha yang 

sebesar 0,731 lebih besar dari nilai minimal 0,6. 

Sesuai ketentuan, variabel penelitian dapat 

dikatakan reliabel jika koefisiensi variabelnya 

lebih dari 0,6. Sehingga dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang 

digunakan dapat dikatakan reliabel. 

Tabel 4.6 Hasil uji Reliabilitas (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,766 17 

Hasil uji reliabilitas instrument diatas, 

diketahui bahwa angka Cronbach’s Alpha adalah 

sebesar 0,766. Angka Cronbach’s Alpha yang 

sebesar 0,731 lebih besar dari nilai minimal 0,6. 

Sesuai ketentuan, variabel penelitian dapat 

dikatakan reliabel jika koefisiensi variabelnya 

lebih dari 0,6. Sehingga dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang 

digunakan dapat dikatakan reliabel. 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

1) Hasil Uji Normalitas Residual 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 
Uji normalitas residual dilakukan dengan 

menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov 

test dengan taraf signifikan 5%. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Residual 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 35 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 
Deviation 

6,55086784 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,180 

Positive ,167 
Negative -,180 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,068 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,204 

Nilai signifikansi pada penelitian ini adalah 

sebesar 0,204. Sesuai ketentuan bahwa jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dalam 

penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal. 

Sehingga nilai signifikan sebesar 0,204 lebih besar 

dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian ini berdistribusi normal. 

 

 

2) Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Uji ini dilakukan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan 

varians dari residual atas suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glejser. 

Apabila sig ≥ 0,05 maka tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardize
d Coefficients 

Stan
dardi
zed 

Coeff
icient

s 

T Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Const
ant) 

-
61,959 

17,115 
 -

3,62
0 

,001 

Total 
Quality 
Manag
ement 
(TQM) 

1,420 ,197 ,782 
7,21

5 
,000 

Nilai signifikansi (Sig.) pada penelitian ini 

adalah sebesar 0,000. Sesuai ketentuan dalam uji 

heteroskedastisitas yang menggunakan uji glesjer, 

apabila sig ≥ 0,05 maka tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas dan apabila sig ≤ 0,05 maka 
terjadi atau terdapat gejala heteroskedastisitas. 

Dikarenakan nilai sig dalam penelitian ini adalah 

sebesar 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian 

ini. 

 

Hasil Analisis Deskriptif  

1) Frekuensi Responden Variabel X 
Data pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa 

kinerja pegawai yang dirasakan oleh responden 

berada pada kategori sangat baik yang ditunjukkan 

dengan nilai rata-rata skor penilaian untuk variabel 

Total Quality Management (TQM) sebesar 4,26, 

hal ini menunjukkan bahwa responden merasa PT. 

Telkom, Wilayah Sulawesi Tenggara, sudah baik. 

Namun masih ada sebagian pelatihan kerja yang 
memilih jawaban tidak setuju. Nilai skor tertinggi 

pada indikator kesatuan tujuan dengan nilai rata-

rata 4,48, dan nilai terendah berada pada indikator 

pendekatan ilmiah, dimana indikator pada 

pendekatan ilmiah harus ditingkatkan lagi. 

2) Frekuensi Responden Variabel Y 
Data pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa 

kinerja pegawai yang dirasakan oleh responden 

berada pada kategori baik yang ditunjukkan 
dengan nilai rata-rata skor penilaian untuk variabel 

Kinerja Manajerial sebesar 3,82, hal ini 

menunjukkan bahwa responden merasa PT. 

Telkom, Tbk. Wilayah Sulawesi Tenggara, sudah 

baik. Namun masih ada sebagian responden yang 

memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Nilai skor tertinggi pada indikator kinerja 

perencanaan dengan nilai rata-rata 4,16, dan nilai 

terendah berada pada indikator kinerja pengaturan, 

dimana pada indikator kinerja pengaturan harus 

ditingkatkan lagi. 
 

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 

1) Hasil Hipotesis (Uji t) 

Uji t (t-test) merupakan pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan 

variabel independen terhadap variabel dependen 
secara parsial, dengan mengasumsikan bahwa 

variabel independen lain dianggap konstan. 

(Sugioyono 2014) Kriteria yang digunakan dalam 

menjawab hipotesis adalah sebagai berikut: 

- H0 diterima jika nilai thitung atau nilai sig >0,05 

-H0 diterima jika nilai thitung  ≥ttabel atau nilai sig 

≤0,05  

Tabel 4.11 Hasil uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Stan

dardi

zed 

Coeff

icient

s 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Const

ant) 

-

61,959 
17,115 

 
-3,620 

,00

1 

Total 

Quality 

Manag

ement 

(TQM) 

1,420 ,197 ,782 7,215 
,00

0 

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas maka dalam 

penelitian ini diperoleh persamaan yaitu : 

 Y = -61,959 + 1,420X + e 

Persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai 

koefisien regresi Total Quality Management 

(TQM) yakni sebesar 1,420. Nilai positif pada 
koefisien regresi dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah 

ditetapkan yaitu 0,05 menunjukkan pengaruh 
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positif signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Hal 

ini berarti bahwa setiap peningkatan Total Quality 

Management (TQM) sebesar 1% maka Kinerja 

Manajerial akan mengalami peningkatan sebesar 

1,420%. Angka R Square atau koefisien 

determinasi sebesar 0,612 atau 61,20% berarti 

kinerja manajerial dipengaruhi oleh Total Quality 

Management (TQM) sedangkan sisanya 38,80% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukan dalam penelitian. 
 

 

Total Quality Management (TQM) 

berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial 

Hipotesis 1: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh Total Quality 
Management (TQM) terhadap Kinerja 

Manajerial. 

H1  :Terdapat pengaruh Total Quality 

Management (TQM) terhadap Kinerja 

Manajerial. 

Nilai koefisien regresi Total Quality 

Management (TQM) sebesar 1,480 adalah bernilai 

positif. Nilai ini diartikan bahwa Total Quality 

Management (TQM) berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Manajerial. Sesuai ketentuan H0 diterima 

jika nilai sig >0,05 dan H0 ditolak jika nilai sig 

≤0,05. Dalam penelitian ini diketahui nilai Sig. 
0,000 < 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa 

jawaban hipotesis dalam penelitian ini adalah H0 

ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya adalah 

bahwa Total Quality Management (TQM) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

Manajerial. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada 

penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa Total 
Quality Management (TQM) berpengaruh terhadap 

Kinerja Manajerial dari kuesioner yang disebar 

menunjukkan bahwa responden cenderung setuju 

pada item-item pertanyaan Total Quality 

Management (TQM) (X) dan Kinerja Manajerial 

(Y). Hal ini berarti Total Quality Management 

(TQM) dalam mempengaruhi Kinerja Manajerial 

cenderung tinggi. 

 

Total Quality Management berpengaruh 

terhadap Kinerja Manajerial 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

koefisien dari Total Quality Management (TQM) 

yakni bernilai positif. Nilai tersebut diartikan 

bahwa Total Quality Management (TQM) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Manajerial. Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan Total Quality Management 

(TQM) berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial 

diterima. Kesimpulannya adalah bahwa Total 

Quality Management (TQM) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial. 

Menurut Tjiptono dalam Dewi (2008), 

pengertian TQM adalah “Suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui 

perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungannya”. Total 

Quality Management (TQM) memiliki sepuluh 
indikator, yakni fokus pada pelanggan, obsesi 

terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen 

jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan system 

secara berkesinambungan, pendidikan dan 

pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan 

tujuan dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan. 

Indikator kesatuan tujuan memiliki nilai 

rata-rata tertinggi hal ini disebabkan karena 

seluruh karyawan selalu mematuhi peraturan yang 

ada dalam perusahaan dan saling bekerja sama 
untuk memajukan perusahaan, sedangkan nilai 

rata-rata yang terendah berada pada indikator 

pendekatan ilmiah hal ini disebabkan bahwa masih 

ada sebagian karyawan yang tidak melaporkan 

data tentang semua dimensi pelayanan yang 

penting. Hal ini juga dikarenakan sebagian 

responden menjawab sangat setuju, ada juga yang 

menjawab setuju dan netral ada juga responden 

yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Jadi nilai rata-rata indikator kinerja 

cenderung paling rendah di antara nilai rata-rata 
pada indikator yang lainnya. 

Menurut Nasution (2005) dalam Intan 

(2013:5) pengertian Kinerja Manajerial adalah 

“kinerja individu anggota organisasi dalam 

kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: 

perencanaan, investigasi, koordinasi, pengaturan 

staf, negoisasi dan lain-lain”. Kinerja Manajerial 

memiliki delapan indikator yakni kinerja 

perencanaan, kinerja investigasi, kinerja 

pengkoordinasian, kinerja evaluasi, kinerja 

pengawasan, kinerja pengaturan, kinerja negoisasi, 

dan kinerja perwakilan. 
Indikator kinerja perencanaan memiliki 

nilai rata-rata tertinggi hal ini disebabkan karena 

setiap pegawai punya peluang untuk kinerjanya 

dalam menentukan sasaran, tujuan, tindakan, 

kebijakan, penganggaran, juga merancang 

prosedur dan pemograman. Sedangkan nilai rata-

rata yang terendah berada pada indikator kinerja 

pengaturan hal ini disebabkan bahwa pegawai 

tidak bisa merekrut, mewawancarai dan memilih 

pegawai baru secara sembarangan tanpa adanya 

perintah dari atasan. Hal ini juga dikarenakan 
sebagian responden menjawab sangat setuju, ada 

juga yang menjawab setuju dan netral ada juga 

responden yang menjawab tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Jadi nilai rata-rata indikator kinerja 
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pengaturan cenderung paling rendah di antara nilai 

rata-rata pada indikator yang lainnya. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Zulaika (2008) 

yang melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Total Quality Management Terhadap 

Kinerja Manajemen pada PT. PP Lonsum 

Indonesia Tbk.” Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Total Quality Management (TQM) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
manajemen.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh: Bobby Iskandar 

(2010) dimana hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Total Quality Management tidak 

berpengaruh tehadap kinerja manajerial. Dewi 

Maya Sari (2009) Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Total Quality Management tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja 

Manajerial. Devi Rahmi Utami (2013) dimana 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Total 
Quality Management tidak mempunyai pengaruh 

terhadap Kinerja Manajerial. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diuraikan, maka kesimpulan penelitian adalah 

perbaikan Total Quality Management (TQM) 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

manajerial pada PT. Telkom, Wilayah 

SulawesiTenggara. 

Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian 

tersebut, maka penulis ingin memberikan 
saran sebagai berikut: 

a. Bagi penelitian selanjutnya  

1. Mengambil sampel yang lebih 

banyak, seperti pengambilan sampel 
tidak hanya dalam lingkup satu kantor 

saja, tetapi dari beberapa kantor 

cabang pembantu yang masih dalam 
satu cabang. 

2. Mempertimbangkan untuk menambah 

jumlah referensi 

b. Bagi PT. Telkom, Tbk. Wilayah 
Sulawesi Tenggara  

1. diharapkan dapat menerapkan Total 

Quality Management (TQM) pada 
seluruh kegiatan perusahaan dengan 

melibatkan seluruh pegawai untuk 

melakukan program perbaikan mutu 
secara berkesinambungan atas produk, 

jasa, proses dan lingkungan yang 

terfokus pada pencapaian kepuasan 

pelanggan. 
2. Perlunya pimpinan PT. Telkom, 

Wilayah Sulawesi tenggara untuk 

meningkatkan penerapan Total 

Quality Management (TQM) yakni 
dalam indikator pendekatan ilmiah 

agar bisa menjadi lebih baik lagi. 
. 
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Paper type: Research Paper 

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh   (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah 

penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), (3) jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat 

kuantitatif yang merupakan data time series dari tahun 2010-2019. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi.Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Bombana. (2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Bombana. (3) Jumlah penduduk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Bombana. 
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1. PENDAHULUAN 

Otonomi daerah merupakan suatu 

konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh 

setiap daerah di indonesia, terutama kabupaten 

dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. 

Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, 

perlu pembelajaran bagi masing-masing daerah 

agar dapat merubah tantangan menjadi peluang 

bagi kemajuan masing-masing daerah.Demikian 

pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang 

mengatur pengembangan konsep otonom daerah, 

bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah 

dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. 

Otonomi yang diberikan kepada daerah 

kabupaten dan kota dilaksanakan dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, 

nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah 

daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan 

tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan 

pembagian dan pemanfaatan serta sumber daya 

nasional yangberkeadilan, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan 
mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang 

tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar 

guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan di daerah.Oleh karena itu 

daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali 

sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU No. 32 

Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber 

pendapatan daerah, yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya 
disebut PAD, yaitu terdiri dari: 

1) Hasil pajak daerah 

2) Hasil retribusi daerah 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

b. Dan Perimbangan, dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pasal 
157 UU No. 32 Tahun 2004) 

Pembentukan pemekaran daerah 

kabupaten/kota bertujuan untuk lebih memahami 

kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi 

bahwa semakin dekat dengan pusat pengambilan 

keputusan dengan masyarakat, semakin memahami 

tentang kebutuhan masyarakat setempat yang pada 

gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat. Indikator penting 

keberhasilan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat, salah satunya adalah besarnya 
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disebut APBD.Semain besar kontribusi 

PAD dan APBD semakin mandiri daerah otonom 

yang bersangkutan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

tolok ukur yang penting untuk menentukan tingkat 

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi 

daerah secara nyata dan bertanggungjawab. 

Otonomi daerah membawa dampak positif bagi 

daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, 

tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin 

sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu 

masalah yang dihadapi pemerintah daerah 

kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya 

dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), 

sehingga proses otonomi daerah belum bisa 

berjalan sebagaimana mestinya (Azis, 2012). 

Adapun hubungan antara PDRB dengan 

pendapata asli daerah merupakan sebuah hubungan 

secara fungsional.Hal ini dikarenakan PDRB 

merupakan fungsi dari PAD seperti yang dikatakan 

oleh Tarigan (2010). PDRB yang meningkat maka 

akan dapat menambahkan penerimaan pendapatan 

daerah guna membiayai program-program 

pembangunan pemerintah daerah yang selanjutnya 

dapat memicu adanya dorongan terhadap 

peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada 

masyarakatnya sehingga produktivitas 

masyarakatnya akan meningkat. 

Namun perlu diperhatikan bahwa jumlah 

penduduk dapat menjadi faktor pendorong dan 

penghambat terjadinya pembangunan. Jumlah 

penduduk dapat menjadi faktor pendorong 

pembangunan karena pertambahan penduduk dan 

pemberian pendidikan kepada masyarakat sebelum 

menjadi tenaga kerja, memungkinkan suatu 

masyarakat memperoleh bukan saja tenaga kerja 

yang ahli, akan tetapi juga tenaga kerja terampil, 

terdidik, dan entrepreneur yang berpendidikan. 
Oleh karena itu, pada tingkat pembangunan yang 

lebih tinggi, pertambahan penduduk dapat 

memberikan sumbangan yang lebih besar bagi 

pengembangan kegiatan ekonomi. Pertambahan 

penduduk yang diiringi dengan perubahan 

teknologi akan menambah skala produksi yang 

mana banyak penduduk maka akan semakin 

banyak penduduk yang bekerja yang akan 

mendorong naiknya tabungan karena 

bertambahnya pendapatan.  

 

2. TINJ AU ANPUSTAKA 

Pendapatan Asli Daeah 

Pendapatan asli daerah diberi arti sebagai 

suatu pendapatan daerah yang digantungkan pada 

kondisi perekonomian pada umumnya dan sumber-

sumber potensi dari pendapatan asli daerah itu 

sendiri. Menurut Sutrisno (2012:122), Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang 
dapat menggambarkan kemampuan mandiri suatu 

daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana 
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untuk membiayai setiap kegiatan daerah. Sehingga 

Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai 

salah satu pendapatan rutin dari Anggaran 

Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) yang ada 

dari hasil usaha-usaha pemerintah daerah dalam 

memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber 

keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan 

tanggungjawabnya. 

Produk Domestik Regional Bruto 
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dimaknai 

sebagai jumlah total nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh sektor dan unit usaha dalam suatu 

wilayah, yang merupakan jumlah total seluruh 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

sektor-sektor ekonomi yang terdapat di suatu 

wilayah. Sedangkan menurut Sukirno (2015:211), 

Produk Domestik Regional Bruto adalah total 

jumlah nilai dari semua barang dan jasa yang 

diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu 

wilayah tertentu, dimana menekankan pada faktor 
produksi yang akan digunakan. PDRB dapat 

memproyeksikan kemampuan suatu daerah dalam 

mengelola sumber daya alam yang 

dimilikinya.Oleh karena itu, besaran PDRB yang 

dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat 

bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi 

di daerah tersebut. 

Meningkatnya angka PDRB berarti juga 

akan menaikkan tingkat perekonomian masyarakat 

sehingga produktivitas masyarakat akan naik dan 

menyebabkan penerimaan daerah dari sektor pajak 

dan retribusi daerah meningkat. Seperti yang telah 

dijelaskan oleh Tarigan (2010) bahwa Produk 

Domestik Regional Bruto merupakan gambaran 

pertumbuhan ekonomi di daerah secara 

menyeluruh.PDRB memberikan akibat secara 

langsung pada penerimaan pendapatan daerah, 

dimana PDRB merupakan fungsi dari PAD. 
Kenaikan PDRB maka dapat menambah 

penerimaan pemerintah daerah yang digunakan 

untuk membiayai program pemerintah yakni 

pembangunan sarana dan prasarana, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat yang diharapkan akan dapat 

meningkatkan produktivitas masyarakat. 

Jumlah Penduduk 
Pertumbuhan ekonomi menurut pemikiran 

Adam Smith disebabkan karena adanya kemajuan 

teknologi dan pertumbuhan jumlah penduduk. 

Pembentukan modal yang terjadi akan 

berpengaruh pada kemajuan teknologi, sehingga 

dengan adanya akumulasi modal akan ada 

pembagian kerja sehingga penduduk melahirkan 

produktivitas tenaga-tenaga kerja. Dengan begitu 
akan mendorong adanya investasi dan persediaan 

modal yang akan mendorong perkembangan 

teknologi dan akan berpengaruh pada 

pembangunan. 

Hipotesis Penelitian 
 Menurut Sugiyono (2012:64) Hipotesis 

merupakan jawaban sementara  terhadap rumusan 

masalah penelitian. Berdasarkan landasan teori 

yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

diajukan hipotesis penelitian bahwa: 

H1: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 

jumlah penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

H2: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

berpengaruh positif dan signifikan dengan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

H3: jumlah penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 
 

3. METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objekdalampenelitianiniberfokus 

padaProduk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 

jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Bombana selama tahun 
2010 hingga tahun 2019. Alasan pemilihan tahun 

yang digunakan adalah untuk mendapatkan hasil 

yang lebih akurat sesuai dengan keadaan sekarang 

dan belum ada penelitian terdahulu yang memakai 

tahun tersebut. 

Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan pada penelitian 

ini bersifat Kuantitatif  merupakan data time series 

dari tahun 2010-2019. Tentang Pendapatan Asli 

Daerah, jumlah penduduk dan PDRB yang didapat 

dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana, 

literatur-literatur/buku-buku dan laporan-laporan 

yang berkaitan dengan penulisan ini. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder.Data sekunder adalah data 

yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi, 

sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, 

serta data ini biasanya data dalam bentuk 

publikasi.Adapun data sekunder dari masing-

masing variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu variabel jumlah penduduk, produk 

domestik regional bruto dan pendapatan asli 

daerah yang didapat dari Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Bombana dan Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bombana. 

Teknik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan untuk mencapai 

tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh 

melalui studi pustaka dan dokumentasi sebagai 
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metode pengumpulan datanya.Dalam penelitian ini 

menggunakan sumber data sekunder. Cara 

mendapatkan data penelitian ini yaitu dengan cara 

membuka dan mengunduh data dari website Badan 

Pusat Statistika Kabupaten Bombana dan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana. Selain 

itu pengumpulan data juga menggunakan studi 

kepustakaan, yaitu mempelajari dan memahami 

buku-buku, jurnal, media masa, dan hasil 

penelitian yang didapat dari berbagai sumber. 

Teknik Analisis Data 

Statistik deskripsi adalah deskripsi atau 
sebuah gambaran dari data yang dilihat dari nilai 

rata–rata (mean), standar deviasi, minimum dan 

maksimum. Ghozali (2013) menyatakan bahwa 

statistik deskriptif memberikan suatu deskriptif 

atau gambaran data yang dapat dilihat dari nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, varian, sum, 

range, maksimum, minimum, kurtosis dan 

skewness ( kemencengan distribusi). 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 
 Metodel analisis yang digunakanadalah 

model regresi linier berganda. Menurut Sugiyono 

(2014:277) bahwa: “Analisisregresi linier berganda 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik 

turunnya) variable dependen (kriterium), bila dua 

atau lebih variable independen sebagai factor 

predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). 

Jadi analisis 

regresibergandaakandilakukanbilajumlahvariabelin

dependennya minimal 2”. MenurutSugiyono 

(2014:277) persamaanregresi linier berganda yang 

ditetapkanadalahsebagaiberikut:  

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1+ 𝛽2𝑋2+ 𝛽3𝑋3+ 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝑒 
 

Dimana: 

𝑌 =Variabel dependen 

𝑋𝑖 =Variabel independen (dimana 

i=1,2,…..n) 

𝛽𝑖 =koefisien regresi ke-i (dimana 

i=1,2,…..n)  

𝛼 =Konstanta  

e =Faktor kesalahan 

 

 Aplikasi model tersebut selanjutnya 

dikondisikan dengan penelitian ini sehingga 

diperoleh persamaan regresi linear berganda dalam 

bentuk sebagai berikut: 

 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1+ 𝛽2𝑋2+ 𝑒 
dimana: 

𝑌 =    Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

𝑋1 = Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) 

𝑋2 =    jumlah penduduk 

𝛼 =    Konstanta 

𝛽1 = Koefisien determinasi regresi Produk 

Domestik Regional Bruto  

𝛽2 = Koefisien determinasi regresi jumlah 

penduduk 

𝑒 =   Tingkat kesalahan pengganggu 

 

Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah 

pengertian variabel yang diungkap dalam definisi 

konsep secara operasional, secara praktik, secara 

nyata dalam lingkup obyek penelitian.Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel bebas dan variabel terikat. Berikut definisi 

operasional dari masing-masing variabel: 

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan 

asli daerah Kabupaten Bombana yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. Dengan satuan yang 

digunakan adalah dalam juta rupiah.  

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

merupakan sejumlah nilai tambah yang 

dihasilkan oleh seluruh unit usaha di 

Kabupaten Bombana, atau merupakan jumlah 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh seluruh unit ekonomi pada lingkup 

Kabupaten Bombana.  

3. Jumlah penduduk adalah sebaran jumlah 

penduduk di Kabupaten Bombana, baik 

jumlah penduduk produktif maupun penduduk 

tidak produktif disemua usia.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Normalitis 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variable residual 

memiliki distribusi normal.Untuk menguji apakah 

distribusi data normal atau tidak, dapat 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. 

Dalam uji Kolmogorov-Smirnov dapat dirumuskan 

dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 

0,05 maka data penelitian berdistribusi 

normal. 

2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) 

lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian 

tidak berdistribusi normal. 

 

 

 



 
 

13 
 

Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020 pp. 9-18 

Berikut tabel hasil pengujian Kolmogorov-

Smirnov: 

 
Sumber: Data olahan 

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, 

diketahui bahwa nilai signifikansi Asiymp.Sig (2-

tailed) sebesar 0,223 atau lebih besar dari 0,05. 

Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan 

dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, 

dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal.Dengan demikian, asumsi atau persyaratan 

normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. 

Uji Autokorelasi 
Uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam sebuah regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode T 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya).Model regresi yang baik yaitu 

regresi yang bebas dari autokorelasi.Jika terjadi 

korelasi, maka ada problem autokorelasi. Berikut 

tabel hasil pengujian autokorelasi: 

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi 

Model Summary
b 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,748a ,559 ,433 12404,85101 1,680 

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, 

PDRB 

b. Dependent Variable: PAD 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan hasil pengujian data tabel di 
atas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin–Watson 

(dw) sebesar 1,680, nilai batas atas (du) sebesar 

1,6413, nilai batas bawah (dl) sebesar 0,6972, nilai 

4 – du sebesar 2,3587. Maka nilai tersebut 

memenuhi kriteria du <dw< (4- du), sehingga 

asumsi tidak terjadi Autokorelasi terpenuhi. 

 

 

Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidak samaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian 

dari residual satu pengamatan kepengamatan yag 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 

Untuk menentukan heteroskedastisitas 

dapat menggunakan grafik scatterplot, titik-titik 

yang terbentuk harus menyebar secara acak, 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak 

digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas dengan 

menggunakan grafik scatterplot di tunjukan pada 

gambar 4.3 berikut ini: 

Gambar 4.1 Grafik Scatterplot 

 

Sumber: Data olahan 

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-

titik menyebar secara acak serta tersebar baik 

diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Analisis regresi linear berganda bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh variabel Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah 

penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

pada Kabupaten Bombana. Analisis regresi ini 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22 

for Windows. Hasil dari pengujian dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Unstandardized 

Residual

10

Mean 0,0000156

Std. 

Deviation
10940049868

Absolute 0,213

Positive 0,12

Negative -0,213

0,213

0,223

N

Normal Parameters
a,b

Most Extreme Differences

Test Statistic

Asymp. Sig. (2-tailed)
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Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 

 
Sumber: Data primer diolah 

 

 Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan 

garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan 

sebagai berikut: 

Y= -134.838,77 + 0,262X1 + 0,736X2 

 Persamaan tersebut menunjukkan bahwa 

nilai konstanta sebesa  -134.838,77 dapat diartikan 

apabila variabel Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dan jumlah penduduk tidak mengalami 

perubahan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Kabupaten Bombana sebesar -134.838,77. Nilai 

koefisien X1 sebesar 0,262 dapat diartikan apabila 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

meningkat 1 Rupiah maka Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) akan naik sebesar 0,262 Rupiah satuan 

dengan asumsi X2 tetap. Nilai koefisien X2 

sebesar 0,736 Rupiah yang berarti apabila jumlah 

penduduk meningkat 1 Rupiah maka Pendapatan 

Asli Daerah (PAD)akan naik sebesar 0,736 Rupiah 

satuan dengan asumsi X1 tetap. Hal ini berarti arah 

model tersebut adalah positif 

Hasil Uji Hipotesis 

Uji f 
Hasil uji hipotesis yang menguji pengaruh 

variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1) 

dan jumlah penduduk (X2) secara simultan 

terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) 

Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bombana dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah 

ini. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan 

(Uji F) 

 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan 

bahwa hasil uji hipotesis secara serempak (uji F) 

yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis 

pertama yang menyatakan “Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)” diterima 

atau ditolak.Hasil pengujian hipotesis yang 

menyatakan bahwa Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap sistem E-Filling 

dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi F (Fsig) 

sebesar = 0,045 yang berarti lebih kecil dari α = 

0,05 (Fsig 0,045< 0.05). 

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 

variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1) 

dan jumlah penduduk (X2) berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah 

(Y) studi pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bombana. Sehingga dengan demikian 

hipotesis pertama yang diajukan diterima. 

Uji t 

Hasil pengujian secara parsial (uji t) 

dilakukan dengan membandingkan nilai 

probabilitas (P.value) dengan nilai alpha (α = 0,05) 

tingkat kepercayaan 95%. Hasil pengujian 

hipotesis ini dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis Secara 

 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat 
diuraikan hasil dari pengujian hipotesis yang 

menguji pengaruh variabel Produk Domestik 

Regional Bruto (X1) dan jumlah penduduk (X2) 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

Pendapatan Asli Daerah (Y) studi pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana adalah 

sebagai berikut: 

1. Produk Domestik Regional Bruto (X1) 

berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) yang 

ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,262 bertanda positif dan nilai 

signifikansi 0,335> 0,05, sehingga hipotesis 

yang diajukan ditolak. Atas dasar ini pula 

variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1) 

tidak dapat dimasukkan sebagai salah satu 

variabel yang signifikan pengaruhnya terhadap 

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) -134838,774 59665,649

PDRB 7,775 7,506 0,262

Jumlah Penduduk 0,858 0,295 0,736

Model

Unstandardized 

Coefficients

1

Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
F Sig.

Regres

sion
1364247685 2 682123843 4,43 ,045b

Residu

al
1077162299 7 153880328

Total 2441409985 9

ANOVAa

Model

1

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, PDRB

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) -134838,77 59665,65 -2,26 0,058

PDRB 7,775 7,506 0,262 1,036 0,335

Jumlah 

Penduduk
0,858 0,295 0,736 2,905 0,023

a. Dependent Variable: PAD

Coefficientsa

Model

Unstandardized 

Coefficients T Sig.

1
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Pendapatan Asli Daerah (Y) studi pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana. 

2. Jumlah penduduk (X2) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(Y) yang ditunjukkan dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,736 bertanda positif dan nilai 

signifikansi 0,023 < 0,05, sehingga hipotesis 

yang diajukan dapat diterima. Atas dasar ini 

pula variabel jumlah penduduk (X2) dapat 

dimasukkan sebagai salah satu variabel yang 

signifikan pengaruhnya terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (Y) studi pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bombana. 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Besarnya hubungan Produk Domestik 

Regional Bruto dan Jumlah penduduk terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana 

selama tahun 2010-2019 dapat ditunjukkan oleh 

koefisien determinasi. Hasil pengujian koefisien 

determinasi ini dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Sumber: Data primer diolah 
Berdasarkan tabel 4.9 di atas koefisien 

determinasi dapat dilihat pada Adjusted R-Square 

yaitu sebesar 0,433 atau 43,3% artinya bahwa 

variabel Produk Domestik Regional Bruto dan 

jumlah penduduk memiliki kemampuan dalam 

rangka menerangkan pada variabel Pendapatan 

Asli Daerah sebesar 43,3%. Sedangkan sisanya 

sebesar 56,7% dijelaskan oleh faktor lain yang 

tidak tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan 

memperhatikan besarmya nilai Adjusted R-Square 

sebesar 43,3% yang artinya tingkat hubungan 

variabel Produk Domestik Regional Bruto dan 

jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli 

Daerah tidak cukup kuat. 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 
Pengaruh Simultan Produk Domestik 

Regional Bruto dan Jumlah Penduduk 

terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan hasil penelitian, Produk 

Domestik Regional Bruto dan jumlah penduduk 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Bombana.Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel Produk Domestik Regional Bruto dan 

jumlah penduduk berpengaruh signifikan secara 

bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Bombana. Hal ini berarti semakin 

meningkatnya besar jumlah kedua variabel 

independen tersebut akan bersama-sama 

mempengaruhi peningkatan pendapatan asli 

daerah, dan juga sebaliknya, apabila terdapat 

penurunan dari kedua variabel secara bersama-

sama akan berpengaruh pada penurunan 

pendapatan asli daerah.  

Meningkatnya lapangan usaha yang terdiri 

dari sektor pertanian, pertambangan dan 

penggalian, industri pengolahan, konstruksi, dan 

industri jasa lainnya yang masuk kedalam PDRB 

akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. 

Begitu juga dengan pertambahan jumlah penduduk 

yang diiringi dengan produktivitas yang tinggi 

akan dapat meningkatkan penghasilan yang 

berimbas pada pendapatan. Dimana penduduk juga 

akan sadar akan wajib pajak sehingga pendapatan 

asli daerah juga akan meningkat. 

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 

terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan pengujian hipotesis dua 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif 

dan tidak signifikan antara variabel Produk 

Domestik Regional Bruto (X1) terhadap variabel 

Pendapatan Asli Daerah (Y). Sehingga dapat 

diartikan apabila terjadi peningkatan produk 

domestik regional bruto maka akan meningkatkan 

pendapatan asli daerah, tetapi peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah belum tentu disebabkan 

oleh peningkatan dari Produk Domestik Regional 

Bruto. 

Akan tetapi hasil penelitian ini 

menunjukkan ketidaksignifikan antara variabel 

Produk Domestik Regional Bruto dengan 

Pendapatan Asli Daerah, dimana tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarigan 

Model R R Square
Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate

1 ,748
a 0,559 0,433 12404,85101

Model Summary
b

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, PDRB

b. Dependent Variable: PAD
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(2007) menjelaskan bahwa hubungan Produk 

Domestik Regional Bruto dengan Pendapatan Asli 

Daerah merupakan hubungan secara fungsional, 

dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan fungsi 

dari Produk Domestik Regional Bruto. Sehingga 

semakin meningkatnya produk domestik regional 

bruto, maka akan menambah penerimaan 

pemerintah daerah yang berupa Pendapatan Asli 

Daerah untuk membiayai pembangunan-

pembangunan program pemerintah dan juga akan 

menciptakan pajak dan retribusi daerah yang akan 

kembali pada peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah. 

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan 

bahwaJumlah Penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerahsehingga hipotesis yang diajukan diterima. 

Jumlah penduduk merupakan variabel yang 

dominan berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah, dimana pengaruh yang ditimbulkan akan 

mengakibatkan peningkatan terhadap besarnya 

pendapatan asli daerah yang diterima Pemerintah 

Kabupaten Bombana. Dengan asumsi bahwa 

ketika jumlah penduduk meningkat, maka 

pendapatan asli daerah akan mengalami 

peningkatan. 

Oleh karena itu, jumlah penduduk harus 

memiliki produktivitas dengan kapasitas yang 

tinggi. Adanya pertumbuhan jumlah penduduk 

yang besar akan menjadikan pendorong sebagai 

asset modal bagi pembangunan dan pemicu 

penerimaan dari adanya pembangunan ekonomi 

daerah dan mempengaruhi pendapatan asli 

daerahnya. Jumlah penduduk dikatakan sebagai 

asset modal pembangunan apabila dapat 

meningkatkan produksi nasional. Jumlah 

penduduk akan menjadi pendapatan apabila 

struktur, persebaran dan mutunya sesuai harapan 

yang tidak hanya menuntut pelayanan sosial dan 

tingkat produksinya rendah sehingga menjadi 

tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif. 

Sehingga dapat dikatakan jika pertumbuhan 

jumlah penduduk semakin besar yang memiliki 

kapasitas tinggi dalam menghasilkan dan 

menyerap hasil produksi maka akan meningkatkan 

tingkat penghasilan yang akan berimbas pada 

pendapatan asli daerah sehingga pembangunan 

ekonomi akan tercapai. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan 

pembahasan tentang pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Bombana, maka dapatlah ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dan jumlah penduduk berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Bombana. 

Artinya untuk mengoptimalkan Pendapatan 

Asli Daerah maka perlu peningkatan pada 

Produk Domestik Regional Bruto yang 

direalisasikan dan meningkatkan jumlah 

penduduk dengan produktivitas tinggi. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kabupaten Bombana. Artinya peningkatan 

Produk Domestik Regional Bruto maka 

akan meningkatkan pendapatan asli daerah, 

tetapi peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

belum tentu disebabkan oleh peningkatan 

dari Produk Domestik Regional Bruto. 

3. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Bombana. Artinya 

pertumbuhan jumlah penduduk yang 

memiliki kapasitas tinggi dalam 

menghasilkan dan menyerap hasil produksi 

maka akan meningkatkan penghasilan yang 

akan berimbas pada Pendapatan Asli 

Daerah. 

 

Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang 

diperoleh, maka dapat diajukan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten 

Bombana untuk lebih meningkatkan 

besarnya penerimaan pendapatan asli 

daerah, maka pemerintah harus 
mengoptimalkan penerimaan pajak dan 

retribusi daerah baik dengan cara 

intesifikasi maupun ekstensifikasi pajak 

serta melakukan penggalian sumber-sumber 

retribusi baru yang tak hanya 

memanfaatkan sumber daya alam. 

Intensifikasi pajak yaitu kegiatan 

optimalisasi penggalian peningkatan 

penerimaan pajak dari wajib pajak yang 

sudah terdaftar sedangkan ekstensifikasi 

pajak yaitukegiatan yang berkaitan dengan 

penambahan jumlah wajib pajak yang 

belum terdaftar. Kemudian lebih 
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mengembangkan lagi dari sektor-sektor 

yang berpotensial seperti sektor pertanian, 

pertambangan dan penggalian, industri 

pengolahan, konstruksi, dan industri jasa 

lainnya. 

2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten 

Bombana untuk hendaknya memberikan 

penyuluhan maupun pelatihan kepada 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

dan mutu sumber daya manusia yang baik, 

sehingga semakin banyaknya penduduk 

yang memiliki kapasitas dan kualitas yang 
bagus maka akan semakin tinggi tingkat 

produktivitas yang timbul kemudian akan 

memunculkan lapangan pekerjaan dan 

masyarakat pun akan memiliki penghasilan 

sehingga dapat membayar pajak dan 

retribusi daerah yang ditetapkan. Dan 

kemudian akan memberikan sumbangsih 

atau kontribusi bagi penerimaan pendapatan 

asli daerah.  

Bagi peneliti selanjutnya dengan bidang yang 

sama, diharapkan menambah variabel lain yang 

mempunyai pengaruh terhadap PAD, seperti 

inflasi, investasi, dan dana alokasi umum. 

Kemudian untuk ruang lingkup wilayah dan 

periode tahun penelitiannya diharapkan untuk 

diperluas atau berbeda. 
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Paper type: Research Paper 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

mengetahui Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari, metode analisis data 

yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 

menggunakan alat analisis deskriptif.Informan dalam 

penelitian ini berjumlah satu orang. Hasil penelitian ini dapat 

dirumuskan kesimpulan sebagai berikut, kontribusi pajak 

daerah tahun 2017 hingga tahun 2019 kepada pendapatan asli 

daerah adalah 53,11% dan kontribusi ini berkriteria cukup 

baik. 
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1. PENDAHULUAN 

Diterapkannya penyerahan kekuasaan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada 

daerah (otonomi) daerah akan menimbulkan 

permasalahan dalam perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah yang mana 

untuk   melaksanakan tugas dan wewenang 

masing-masing tingkat pemerintahan 

memerlukan dukungan pendanaan. Berlakunya 

kebijakan otonomi daerah tersebut 

menyebabkan sistem pemerintahan mengalami 

perubahan yang mendasar. 

Penyelenggaraan otonomi daerah, 

penyerahan, pelimpahan, dan kemudian 

penugasan urusan pemerintahan kepada daerah 

yang nyata dan bertanggungjawab maka salah 

satu dari indikasi dari kemampuan 

melaksanakan prinsip otonomi daerah tersebut 

yakni mendorong agar terus meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

Tanggung jawab perencanaan sumber 

dana bagi pembangunan ekonomi di daerah 

berada padapemerintah daerah. Pemerintah 

daerah harus mampu memanfaatkan berbagai 

potensi yang adadi wilayahnya, sehingga dapat 

menjadi sumber pendapatan daerah 

(Octovido:2014).  

Pelaksanaan pembangunan daerah sering 

terkendala keterbatasan dana akibat 

pemberlakuan Undang-Undang otonomi daerah 

untuk aktif menggali sumber-sumber 

pendapatan daerah yang potensial dan 

meminimalkan ketergantungan bantuan pusat 

(Hoque:2008). Untuk lebih meningkatkan 

kemandirian dalam membiayai kegiatan daerah, 

maka akan terus ditingkatkan perolehan 

pendapatan daerah salah satunya dari 

mekanisme pajak daerah melalui upaya 

mengefisienkan pemungutan dari setiap pajak 

dengan mempertimbangkan potensi yang 

seharusnya dicapai. 

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

otonomi daerah adalah keuangan yang baik.Ini 

berarti kegiatan pemerintah sangat erat 

kaitannya dengan keuangan, karena tidak ada 

satu kegiatan pun yang tidak membutuhkan 

biaya.Makin besar jumlah uang yang tersedia, 

makin banyak pula kegiatan yang bisa 

dilaksanakan.Sebaliknya, jika keuangan 

pemerintah kacau, maka timbulah berbagai 

kesulitan dan rintangan dalam melaksanakan 

segala kewajiban pemerintah.Demikian juga 

pemerintah daerah, keuangan merupakan hal 

yang utama dalam mengatur rumah tangga 

daerah. 

Otonomi daerah memberikan harapan 

kepada pemerintah daerah untuk dapat 

membangun daerahnya secara maksimal.Seiring 

dengan harapan tersebut, meningkatnya volume 

pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah 

dengan naiknya populasi penduduk dan 

kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban 

pembangunan yang harus kemudian dicermati. 

Kenyataan yang ditemui dalam prakteknya, 

pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi 

memobilisasi dana pembangunan melalui 

sumber-sumber penerimaan negara, sedangkan 

pemerintah daerah dihadapkan pada masalah 

keterbatasan sumber-sumber penerimaan 

sehingga masih berharap pada pusat.  

Undang-undang tentang Pemerintahan 

Daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah 

sumber penerimaan yang berasal dari dalam 

daerah dan dapatdikembangkan sesuai dengan 

kondisi masing-masing daerah (Gomies dan 

Pattiasina, 2011).Sumber-sumber pendanaan 

pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri dari 

Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, 

Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-lain 

yang sah.Pendapatan Asli Daerah yang 

diperoleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. 

Pemerintah Kota Kendari sebagaimana 

daerah-daerah lainnya, tidak mau ketinggalan 

dalam pelaksanaan otonomi daerah dan terus 

berupaya meningkatkan kemampuannya dalam 

menghasilkan pendapatan asli daerah.Dengan 

demikian pajak daerah merupakan pendapatan 

yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh 

masyarakat yang kemudian diserahkan kepada 

pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan 

Daerah Kota Kendari meliputi pajak hotel, pajak 

restoran, pajak hiburan. 

Pemerintah daerah melalui Badan 

Pendapatan Daerah Kota Kendari bekerja keras 

untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah 

khususnya pajak daerah.Penerimaan kas daerah 

akan digunakan untuk membiayai pembangunan 

daerah sehingga dapat mengurangi 

ketergantungan daerah pada pemerintah pusat 

dalam rangka menjalankan program otonomi 

daerah. 

PenjelasanUU No. 34 Tahun 2000 Pajak 

daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah 

yang terutang oleh seseorang memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini 

berarti otonomi menjadi hal yang sangat penting 

bagi daerah. Untuk pengelolaan dana yang 

cukup besar ini diperlukan juga peraturan yang 

lebih kongkret dan jelas, seperti Peraturan 
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Pemerintah. Berdasarkan definisi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pajak merupakan sesuatu 

yang bersifat memaksa mau tidak mau semua 

wajib pajak orang pribadi atau badan wajib 

melaksanakan kewajibannya berdasarkan 

Undang- Undang perpajakan. 

Penulis, menyajikan data realisasi 

penerimaan kas sektor pajak pada Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kota Kendari salaam 3 

(tiga) tahun terakhir dari Tahun Anggaran 2017, 

2018 hingga 2019, dapat dilihat pada tabel 

berikut  : 

Tabel 1.1. Daftar Penerimaan Pajak 

Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Target dan Realisasi Pajak Daerah (PD) 

2017-2019 

Tahun Target Pajak Realisasi Pajak 

2017 Rp.102.371.000.000 Rp.100.967.114.548 

2018 Rp.117.595.000.000 Rp.103.213.100.708 

2019 Rp.129.753.305.377 Rp.119.628.043.058 

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Pajak Daerah Kota 

Kendari 2020. 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan 

bahwa dalam tahun 2017 hingga 2019, realisasi 

penerimaan pajak tidak mencapai target. Tahun 

2017 dari target Rp.102.371.000.000 hanya 

terealisasi sebesar Rp.100.967.114.548 

kemudian pada tahun 2018, target 

117.595.000.000 hanya terealisasi 

Rp.103.213.100.708 dan tahun 2019 dengan 

target Rp.129.753.305.373 sedangkan realisasi 

hanya sebesar Rp. 119.628.053.058. 

Berdasarkan data-data ini juga, dapat dikatakan 

dalam kurun waktu 2017 hingga 2019 terjadi 

fluktuatif penerimaan dari segi presentase, 

misalkan pada tahun 2017 hanya mencapai 

85,86%, pada tahun 2018 hanya 79,55% 

sedangkan tahun 2019 sebesar 92,20%. Kondisi 

diatas disebabkan oleh berbagai hal salah 

satunya wajib pajak belum terlambat 

melaporkan hasil transaksinya. 

Penelitian terdahulu oleh Rudi Abdullah 

dan Asrianti Dja’wa 2019 yaitu Analisis 

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Kendari Tahun 2012-2016 

menunjukan bahwa pajak daerah memberikan 

kontribusi terbesar terhadap PAD selama 5 

tahun terakhir adalah pada tahun 2012 yaitu 

51,60 persen. Sedangkan pajak daerah dengan 

kontribusi paling kecil adalah pada tahun 2014 

hanya sebesar 43,17 persen. Persentase rata-rata 

kontribusi total pajak daerah terhadap PAD 

adalah sebesar 47,79 persen. Ini menunjukkan 

bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di 

Kota Kendari memiliki kriteria yang baik 

karena berkisar antara 40-50 persen. Adapun 

kontribusi sumber pajak daerah terhadap PAD 

Kota Kendari yang paling besar adalah pajak 

penerangan jalan yaitu rata-rata sebesar 16,01 

persen pertahun. Sedangkan kontribusi sumber 

pajak daerah yang paling kecil adalah Pajak Air 

Tanah yaitu rata-rata hanya sebesar 0,15 persen 

pertahun. 

Berdasarkan latar belakang dan teori 

yang ada, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul yaitu Analisis 

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Kendari (Studi Kasus Pada 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Kendari).. 

2.  TINJAUANPUSTAKA 

Dalam Isroah menurut Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2007 (2013:7) tentang 

perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 

yakni pengertian pajak pipungut oleh negara 

(baik pemerintah pusat maupun daerah). 

Menurut dari Direktorat Jenderal Pajak, Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh seseorang memaksa 16 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kesejahteraan rakyat. Rochmat 

Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) :“Pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiadamendapat jasa timbal 

(kontra Prestasi) yang langsung 

dapatditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaranumum.  

Berdasarkan definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa pajak merupakan sesuatu 

yang bersifat memaksa mau tidak mau semua 

wajib pajak orang pribadi atau badan wajib 

melaksanakan kewajibannya berdasarkan 

Undang- Undang perpajakan. 

Pajak mempunyai fungsi yang sangat 

signfikan terhaap tumbuh dan berkembanganya 

suatu negara hal ini menjadi berarti jik 

diperhatikan, menurut Sumarsan (2017:5) pajak 

mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Penerima, pada fungsi ini 

menekankan untuk menampung daris etiap 

anggaran dari masyarakat Indonesia, karena 

dikethaui pula bahw anegara memiliki 

kebutuhan untuk berbelanja.. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) pada fungsi 

ini menekanan jika apajk merupakan sarana 

untuk mengatur stuktur pendapatan. 

Berdasarkan Undang – Undang no 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, yang dimaksud dengan: ”Pajak Daerah 
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yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang 

terutang oleh oleh seseorang memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

Siahaan (2013:9) mengemukakan bahwa 

pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah 

(perda), yang wewenang pemungutannya 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan 

hasilnya digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan penyelennggaraan pemerintah dan 

pembangunan daerah. 
 

3. METODE PENELITIAN 

 Objek dalam penelitian ini adalah 

analisis kontribusi pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah Kota Kendari.dari tahun 

2017 sampai dengan tahun 2019.Penelitian ini 

dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kota Kendari. 

1. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa 

uraian penjelasan dari variabel dan obyek 

penelitian yang didapatkan dari wawancara 

yang akan dilakukan kepada informan 

kunci yaitu Hasrul Syamsuddin, S.E., 

M.Si, selaku Kepala Subbagian Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. 

2. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah 

data mengenai kontribusi pajak terhadap 

pendapatan daerah Kota Kendari tahun 

2017 sampai dengan 2019. 

 Data dari penelitian ini, berasal dari dua 

sumber, sebagai berikut: 

1. Data primer, yaitu data yang diambil 

langsung dari pusat data. Data dalam 

penelitian ini berasal dari Badan 

Pendapatan Daerah Kota Kendari  

2. Data sekunder, dalam penelitian ini yaitu 

mengambil data dokumentasi pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Kendari dan 

pihak-pihak terkait yang dapat menunjang 

penelitian ini.  

 Teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Wawancara. Wawancara yaitu 

pengumpulan data melalui sejumlah 

pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden  

2. Observasi atau pengamatan adalah 

kegiatan untuk mencari data dengan 

mengamati langsung aktitas dan juga 

kondisi yang terjadi pada obyek yang 

diteliti, hal ini dilakukan sebagai 

pendulung dari kegiatan interview yang 

telah dilaksanakan. 

3. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan 

data melalui pengumpulan bahan-bahan 

tertulis berupa buku atau data-data yang 

tersedia dan laporan yang relevan dengan 

obyek penelitian ini. 

 Prosedur pengolahan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu melakukan pengecekan 

kembali kebenaran data yang diperoleh 

baik data primer dan data sekunder.  

2. Tabulasi, yaitu memasukan data kedalam 

tabel tertentu sesuai dengan kategori dan 

peruntukannya.  

3. Interprestasi, yaitu menjelaskan data hasil 

tabulasi untuk dianalisi dengan 

menggunakan teknik analisis yang telah 

ditentukan. 

 Analisis kontribusi yaitu suatu alat 

analisis yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana kontribusi yang di sumbangkan 

pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Untuk menghitung konstribusi pajak daerah 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari 

tahun 2017 hingga 2019, dapat digunakan 

rumus yang dikemukakan oleh Halim, 

(2007:163), berikut: 

Total Realisasi pajak daerah x 100% 

Total realisasi pendapatan daerah 

 

Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Presentase (%) Kriteria 

0-10 Sangat Kurang 

10-20 Kurang 

20-30 Sedang  

30-40 Cukup Baik 

40-50 Baik 

50 Baik Sekali  

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Kendari 2020 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil perhitungan akan dianalisi secara 

deskriptif berdasarkan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan cara mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada informan dan 

kemudian dijawab. 

 Sebelum memperlihatkan kontribusi 

pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
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(PAD), penulis terlebih dahulu ingin 

memperlihatkan target dan realisasi pendapatan 

asli daerah pada kurun waktu 2017 hingga 2019 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) 2017-2019 
Tahu

n Target PAD Realisasi PAD 

2017 Rp.408.475.410.745 Rp.218.182.912.965 

2018 Rp.313.111.078.549 Rp.176.116.069.072 

2019 Rp.460.226.752.939 Rp.215.330.974.788 

Sumber: Olahan Data 2020 

Tabel 4.1 diatas, menunjukan jika Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari belum 

terealisasi targetnya pada tahun 2017 hingga 

2019, pada 2017 terlihat target Rp 

408.475.410.745 hanya terealisasi Rp 

218.182.912.965, pada tahun 2017 obyek pajak 

yag tidak mencapai target seperti obyek pajak 

losmen, warung makan dan pajak hiburan serta 

pajak parkir, ini disebabkan karena obyek pajak 

kurang kesadaran dalam membayar pajak 

sehingga tidak mencukupi. Pada tahun 2018 

dengan target tahun 2018 yaitu Rp 

313.111.078.549 hanya terealisasi Rp 

176.116.069.072, adanya beberapa obyek pajak 

yang menutup usahanya sendiri, serta 

pendapatan kurang, otomatis pajaknya juga 

menurun, seperti obyek pajak penerangan jalan 

dan beberapa obyek pajak yang lain. Pada tahun 

2019 dengan target Rp 460.226.752.939 hanya 

terealisasi sebesar Rp 215.330.974.788 dan jika 

dihitung berdasarkan kontribusi nilainyapun 

naik turun dan tidak ada yang mencapai 60 % 

setiap realisasi dari target yang telah ditentukan, 

merosotnya pendapatan karena tingginya target 

yang diberikan, sedangkan potensi wajib pajak 

yang tidak signifikan, serta banyak wajib pajak 

yang menutup usahanya. 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan salah satu sumber penerimaan 

daerah bagi penyelenggaraan kegiatan 

pemerintah daerah.Salah satu komponen PAD 

yang berkontribusi cukup besar adalah Pajak 

Daerah (OPD). Olehnya, penulis akan 

memperlihatkan kontribusi Pajak Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah dibawah ini: 

Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Daerah (PD) 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 2017-2019 

 

 Tabel 4.2 menunjukan kontribusi pajak 

daerah terhadap pendapatan asli daerah, pada 

tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat 

angka kontribusi pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah naik turun. Tahun 2017 

misalkan, realisasi pajak daerah sebesar Rp 

100.927.114.548 dengan kontribusi ke 

pendapatan asli daerah 46.26%, tahun 2018 

realisasi pajak Rp 103.213.100.708 dengan 

kontribusi ke pendapatan asli daerah 58.61% 

dan tahun 2019, realisasi pajak daerah hanya Rp 

119.628.043.058 dengan kontribusi ke 

pendapatan asli daerah 55.56% dan jika di 

jumlah secara keseluruhan di tiga tahun terakhir, 

kontribusi pajak terhadap pendapatan asli 

daerah hanya 53.11%.  

 Berdasarkan pemaparan hasil wawancara 

diatas, penulis ingin memperlihatkan terkait 

klasifikasi kriteria kontribusi pajak daerah 

terhadap pendapatan asli darah: 

Tabel 4.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Presentase (%) Kriteria 

0-20 Sangat Kurang 

21-40 Kurang 

41-60 Cukup Baik 

61-80 Baik 

81-100 Baik Sekali 
 Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 

2020 

 Berdasarkan tabel 4.3 diatas, jika di 

jumlah secara keseluruhan di tiga tahun terakhir, 

kontribusi pajak terhadap pendapatan asli 

daerah hanya 53.11% dan ini menandakan 

kontribusi berkiteria cukup baik untuk 

peningkatan pendapatan asli daerah. 

 Peneliti juga melakukan wawancara 

dengan informan kunci yaitu Hasrul 

Syamsuddin, S.E., M.Si, selaku Kepala 

Subbagian Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kota Kendari pada 17 Agustus 2020.Ia 

menjelaskan terhadap naik turunnya penerimaan 

pajak yang ada lingkup daerah Kota Kendari.  

 Ia menjelaskan mengapa realisasi pajak 

tidak pernah mencapai 100 % 

“Hal ini disebabkan karena kesadaran wajib 

pajak untuk membayar pajak masih kurang 

kemudian juga soal keterlambatan 

Tahun Realisasi Pajak Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kontribusi

2017 Rp.100.927.114.548 Rp.218.182.912.965 46.26%

2018 Rp.103.213.100.708 Rp.176.116.069.072 58.61%

2019 Rp.119.628.043.058 Rp.215.330.974.788 55.56%

Jumlah Rp.323.768.258.314 Rp.609.629.956.825 53.11%
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keterlambatan waiib pajak dalam membayar 

pajak dan target yang semakin tinggi. Hingga 

mengakibatkan target tidak pernah 

mencapai,”ujarnya 

 Terkhusus pada 2017 hingga 2019 

terdapat naik tuurnnya pajak Ia menjelaskan 

bahwa:  

 “Kalau ditelusuri kami pada tahun 2017 

kami melihat bahwa obyek pajak yag tidak 

mencapai target seperti obyek pajak losmen, 

warung makan dan pajak hiburan serta pajak 

parkir, ini disebabkan karena obyek pajak 

kurang kesadaran dalam membayar pajak 

sehingga tidak mencukupi, sedangkan pada 

tahun 2018 adanya beberapa obyek pajak yang 

menutup usahanya sendiri, serta pendapatan 

kurang, otomatis pajaknya juga menurun, 

seperti obyek pajak penerangan jalan dan 

beberapa yang lain dan sedangkan pada 2019 

merosotnya pendapatan karena tingginya target 

yang diberikan, sedangkan potensi wajib pajak 

yang tidak signifikan, serta banyak wajib pajak 

yang menuutp usahanya,”. 

 Pajak daerah merupakan salah satu 

bentuk peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah.Permasalahan 

yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya 

dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak 

daerah dan retribusi daerah, yang merupakan 

salah satu komponen dari PAD, adalah belum 

memberikan kontribusi yang yang begitu tinggi 

terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. 

 Ia juga menjelaskan terkait faktor-faktor 

apa saja yang menghambat penerimaan pajak 

“Sumber daya manusia dalam hal ini tenaga 

penagih dari pihak bapenda yang 

kurang.Semntara objek pajak semakin banyak. 

Terjadi miskomunikasi antara wajib pajak dan 

pihak bapenda terkait pembayaran pajak,” 

 Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Kendari juga melakukan evaluasi terhadap 

penerimaan pajak setiap tahunnya 

“Iya ada evaluasi, tiap tahun dilakukan 

evaluasi, setelah di evaluasi, ada inovasi seperti 

pemasangan alat pantau (alat perekam 

pajak),”terangnya. 

 Ia menjelaskan jika ada program-

program yang dijalankan Badan Pendapatan 

Daerah Kota Kendari untuk meningkatkan 

kontribusi pajak 

“Uji petik/ pemantauan dari bapenda dan di 

pantau dengan cara pemasangan alat perekam 

pajak selama 1 bulan untuk memantau 

pemasukan oleh objek pajak, yang diawasi oleh 

satpol pp dan dri pihak Bapenda, serta di 

bentuk tim yustisi yg didalamnya terdapat tim 

internal dari bapenda, kejaksaan, kepolisian, 

Satpol PP,  tim hukum dan inspektorat dan 

pom,”terangnya 

 Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Kendari juga akan memberikan sanksi kepada 

wajib pajak yang tidak membayar pajak 

“Dimana ada denda 2 % ketika wajib pajak 

telat membayar pajak kemudian diterbitkan 

surat teguran 1,2 dan 3 apabila telat membayar 

pajak di turunkan tim pengawasan dari Satpol 

PP serta di masukan dalam daftar list tim 

yustisi, pemasangan plan bahwa objek pajak ini 

tidal membayar pajak dan paling terakhir 

adalah pencabutan izin usaha”terangnya. 

 Berdasarkan wawancara di atas, maka 

peneliti menarik kesimpulan jika realisasi pajak 

memang belum terlalu maksimal untuk 

mendongkrak pendapatan asli daerah, namun 

berdasarkan penilaian klasifikasi kriteria 

kontribusi dari Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Kendari 2020 menunjukan 

kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan 

asli daerah berkriteria cukup baik. 

 

Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, 

dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 hingga 

tahun 2019 dapat dilihat angka kontribusi pajak 

daerah terhadap pendapatan asli daerah 

mengalami fluktuatif. Pada 2017 terlihat target 

Rp 408.475.410.745 hanya terealisasi Rp 

218.182.912.965, hal ini disebabkan karena 

obyek pajak yag tidak mencapai target seperti 

obyek pajak losmen, warung makan dan pajak 

hiburan serta pajak parkir, ini disebabkan karena 

obyek pajak kurang kesadaran dalam membayar 

pajak sehingga tidak mencukupi, kemudian 

banyak objek pajak yang belum mendapatkan 

edukasi atau pemahaman tentang pentingnya 

membayar pajak. Sedangkan tahun 2018 yaitu 

Rp 313.111.078.549 hanya terealisasi Rp 

176.116.069.072, dapat dijelaskan jika beberapa 

obyek pajak yang menutup usahanya sendiri, 

serta pendapatan kurang, hal ini menyebabkan 

pendapatan pajaknya juga menurun, seperti 

obyek pajak penerangan jalan dan beberapa 

obyek pajak yang lain, masalah yang dihadapi 

oleh Bapenda Kota Kendari tidak berbeda jauh 

dari masalah pada tahun 2017 yakni salah 

satunya adalah sumber daya manusia dalam hal 

ini penagih pada kantor Bapenda masih minim. 

Sementara objek pajak yang harus di kunjungi 

tiap bulannya baik objek pajak baru maupun 

objek pajak yang sudah lama makin 

bertambah.Banyak juga objek pajak yang tidak 

mau pergi membayar pajak sendiri harus di 

jemput untuk dibayarkan pajaknya. 

 Tahun 2019 dengan target Rp 

460.226.752.939 hanya terealisasi sebesar Rp 

215.330.974.788 dan jika dihitung berdasarkan 

kontribusi nilainya pun fluktuatif dan tidak ada 
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yang mencapai 60 % setiap realisasi dari target 

yang telah ditentukan, merosotnya pendapatan 

karena tingginya target yang diberikan, 

sedangkan potensi wajib pajak yang tidak 

signifikan, serta banyak wajib pajak yang 

menutup usahanya. 

 Ciri utama yang menunjukkan suatu 

daerah otonom mampu berotonomi yaitu 

terletak pada kemampuan keuangan 

daerah.Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh 

penulis, Kota Kendari belum secara maksimal 

menggali potensi-potensi pajak yang dimiliki 

sehingga kontribuasi pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah masih harus 

ditingkatkan lagi. 

 Hal ini demi menyongsong 

pembangunan serta pelaksanaan roda 

pemerintahan suatu daerah guna menciptakan 

pola hubungan kerja yang terpadu sangat perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, 

peran serta masyarakat, potensi ekonomi dan 

keanekaragaman daerah, sehingga nantinya 

dalam proses pembangunan dapat berjalan 

dengan baik, Masyarakat Kota Kendari yang 

sudah masuk kategori Wajib Pajak (WP) 

harusnya menyadari pentingnya untuk 

membayar pajak. Dengan melihat unsur-unsur 

dari pengertian pendapatan itu sendiri yakni 

dengan adanya lingkungan dengan pembalasan 

tertentu dan adanya lingkungan yang lebih besar 

sebagaimana telah dijelaskan mengenai bagian 

pendapatan negara maka tidak ada perbedaan 

dengan pemerintah.Berdasarkan unsur-unsur 

tersebut maka yang dimaksud dengan 

pendapatan daerah adalah sesutu yang diperoleh 

atau diusahakan pada organisasi pemerintah 

suatu lingkungan tertentu yaitu 

Propinsi/Kabupaten/Kota untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

 Dapat dikatakan pengertian dari 

pendapatan daerah itu sendiri adalah pendapatan 

pemerintah daerah.Sedangkan pendapatan 

daerah adalah pendapatan yang berasal dari 

usaha daerah itu sendiri yang sering dikenal 

dengan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD).Pendapatan daerah sendiri dapat 

diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumbersumber dalam wilayah 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku 

(Lohyu, 2003:16).Daerah harus mampu 

menggali keuangan daerah disamping didukung 

oleh perimbangan pusat dan daerah, serta 

propinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan pokok 

mengenai keuangan daerah yang meliputi 

pengaturan dan penetapan sumber-sumber 

keuangan daerah diatur dalam dalam pasal 6 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 

Daerah (Umbara, 2004 : 271). 

 Mikha (2010:66) mengatakan Pajak 

daerah yang merupakan komponen Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), memiliki prospek yang baik 

untuk dikembangkan.Oleh kerana itu pajak 

daerah harus dikelola secara profesional dan 

transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha 

meningkatkan kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, hal ini merupakan 

pekerjaan rumah untuk Pemerintah Daerah Kota 

Kendari. Pelaksanaan pembangunan daerah 

sering terkendala keterbatasan dana akibat 

pemberlakuan Undang-Undang otonomi daerah 

untuk aktif menggali sumber-sumber 

pendapatan daerah yang potensial dan 

meminimalkan ketergantungan bantuan pusat 

(Hoque:2008).  

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan salah satu sumber pembiayaan 

daerah yang utamadalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi.Kovacs (2009) berpendapat ada 

beberapa alasan mengapa pajak harus diberi 

kewenangan khusus kepada pemerintah daerah, 

misalnya penyediaan dan pembiayaan di tingkat 

lokal.Pendapatan pajak daerah yang lebih tinggi 

dapat mengurangi ketergantungan pada 

dukungan anggaran negara.Penetapan jenis 

pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat 

spesifik dan potensial didaerah yang 

bersangkutan.Komponen dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah pajak daerah, distribusi 

daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang sah.Semakin tinggi 

kemampuan daerah menghasilkan PAD, maka 

semakin besar pula sekresi daerah untuk 

menggunakan PAD tersebut sesuai dengan 

aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan 

(Mahmudi, 2009). 

 Hampir semua Kabupaten dan Kota, 

termasuk Pemerintah Daerah Kota Kendari 

berusaha memacu dengan menggalipotensi 

daerahnya sendiri (Kambu, 2014).Penelitian ini 

juga sejalan dengan temuan dari Rudi Abdullah 

(2019) Analisis Kontribusi Pajak Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari 

Tahun 2012-2016. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pajak daerah yang 

berkontribusi paling besar terhadap PAD selama 

5 tahun terakhir adalah pada tahun 2012 yaitu 

51,60 persen. Sedangkan pajak daerah dengan 

kontribusi paling kecil adalah pada tahun 2014 

yaitu hanya 43,17 persen. Persentase rata-rata 

kontribusi total pajak daerah terhadap PAD 

adalah sebesar 47,79 persen. Ini menunjukkan 

bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di 

Kota Kendari memiliki kriteria yang baik 

karena berkisar antara 40-50 persen. 
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 Hal ini sama juga dengan hasil penelitian 

dari Sry Lestari (2014), Penelitian relevan 

Dengan judul penelitian “Kontribusi Pajak 

Daerah Terhadap Pendapatan AsliI Daerah 

Kabupaten Kebumen” adapun analisis data 

Menggunakan metode deskriptif kuantitatif 

merupakandata yang dinyatakan dalam bentuk 

kata, kalimat dan angka. adapun hasil penelitian 

untuk tahun 2013 naik 4,63%. Persamaan 

penelitian ini adalah menggunakan metode yang 

sama yaitu metode kuantitatif perbedaan 

penelitiaan ini terdapat pada objek penelitian ini 

dilakukan di BPPRD Kota Kendari. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan 

Wirawati (2013) serta penelitian Murtadlo, yang 

membuktikan bahwa Pajak Daerah berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pajak 

Daerah merupakan penyumbangan terbesar 

sumber PAD.Oleh karenanya, Manajemen 

perpajakan daerah harus mampu menciptakan 

sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan 

efektif.Pemerintah daerah harus memastikan 

bahwa penerimaan pajak lebih tinggi dari biaya 

pemungutan.Selain itu, pemerintah daerah perlu 

menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut 

(Mahmudi, 2009). Penelitian yang dilakukan 

oleh Rosalina diperoleh bahwa penerimaan 

pajak daerah kabupaten dan kota di Indonesia 

signifikan berkontribusi terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Rata-rata yang memberi 

pengaruh terhadap PAD sebesar 54,23%. 

Melihat hal tersebut maka dari hasil penelitian 

sesuai dengan teori yang digunakan, dimana 

bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap PAD 

dengan nilai lebih dari (>50%). 

 Berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Gomies dimana hasil penelitian 

tersebut Jurnal Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Vol: 8 Nomor: 3 Tahun 2016 8 

diperoleh bahwa angka pertumbuhan realisasi 

penerimaan pajak daerah berfluktuasi dengan 

kecendrungan menurun. Berdasarkan hasil 

tersebut maka penelitian tersebut berbanding 

negatif dengan teori yang digunakan, dimana 

pajak daerah tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap PAD.Hal tersebut disinyalir 

disebabkan oleh faktor banyaknya sumber pajak 

yang belum digali. Pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Nina Rosalina diperoleh 

bahwa penerimaan pajak daerah kabupaten dan 

kota di Indonesia signifikan berkontribusi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-

rata yang memberi pengaruh terhadap PAD 

sebesar 54,23%. Melihat hal tersebut maka dari 

hasil penelitian sesuai dengan teori yang 

digunakan, dimana bahwa pajak daerah 

berpengaruh terhadap PAD dengan nilai lebih 

dari (>50%). Berbeda dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Gomies dimana hasil 

penelitian tersebut Jurnal Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Vol: 8 Nomor: 3 Tahun 

2016 8 diperoleh bahwa angka pertumbuhan 

realisasi penerimaan pajak daerah berfluktuasi 

dengan kecendrungan menurun. Berdasarkan 

hasil tersebut maka penelitian tersebut 

berbanding negatif dengan teori yang 

digunakan, dimana pajak daerah tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

PAD.Hal tersebut disinyalir disebabkan oleh 

faktor banyaknya sumber pajak yang belum 

digali. 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 

dirumuskan kesimpulan sebagai berikut, 

kontribusi pajak daerah pada tahun 2017 hingga 

tahun 2019 pada pendapatan asli daerah adalah 

53.11%. Artinya kontribusi ini cukup baik.Hal 

tersebut menunjukan menjelaskan bahwa 

pembayaran tersebut belum sempurna.Sehingga 

Bapenda terus melakukan berbagai usaha untuk 

meningkatkan pajak daerah. 
 

Saran 
 Adapun saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan tersebut adalah: 

1. Pemerintah Kota Kendari melalui Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 

perlu untuk menggunakan teknik analisis 

data dalam penelitian yaitu menganalisis 

persentase kontribusi pajak sebagai bentuk 

informasi data dalam membuat keputusan 

kedepannya  

2. Memperluas basis penerimaan pajak melalui 

identifikasi pembayar pajak baru, 

meningkatkan efisiensi, penekanan biaya 

pemungutan serta memberikan sosialisasi 

pembayaran pajak. 

3. Meningkatkan intensifikasi pemungutan 

pajak yang di berlakukan dengan 

meningkatkan kompetensi aparat daerah 

yang melaksanakan pemungutan pajak 

daerah dan menyederhanakan proses 

administrasi  

4. Untuk penelitian yang akan datang untuk 

meneliti perjenis pajak daerah untuk 

mengetahui kontribusi secar rinci pajak 

daerah terhadap pendapatan asli daerah.   
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Abstrak:Tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui 

metode pengakuan pendapatan yang telah ditetapkan oleh CV. UATC 

Mandiri berdasarkan PSAK No. 23 tentang pendapatan. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan CV. 

UATC Mandiri diakui pada saat terjadinya penerimaan dari siswa 

kemudian dilakukan pencatatan ke dalam catatan akuntansi untuk 

kemudian dilaporkan pada periode yang bersangkutan. CV. UATC 

Mandiri dalam transaksi pendapatannya sudah menerapkan dan 

menggunakan PSAK yang berlaku dalam pengakuan pendapatan 

yaitu PSAK 23. 
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1. PENDAHULUAN 

Perusahaan adalah suatu organisasi dimana 

sumber daya (input) seperti bahan baku dan tenaga 

kerja diproses untuk meghasilkan barang atau jasa 

(output) bagi pelanggan, yang memanfaatkan 

berbagai macam sumber-sumber ekonomi yang 

terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan 
cara yang menguntungkan. Salah satu perusahaan 

yang sedang berkembang saat ini adalah 

perusahaan yang bergerak pada bidang pendidikan 

yaitu perusahaan jasa kursus dan pelatihan. 

Perusahaan yang memberikan jasa kursus 

dan pelatihan mempunyai sumber pendapatan 

utama yang berasal peserta didiknya berupa uang 

pendaftaran, uang uang semester atau bulanan, 

uang praktek lapangan dan pembayaran lainnya. 

Berbeda dengan jenis usaha lainnya, jasa kursus 

dan pelatihan yang diberikan perusahaan 

mempunyai keunikan tersendiri dimana jasa yang 
diberikan merupakan bekal pengetahuan, 

keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap 

pengembangan diri, pengembangan profesi, 

bekerja, usaha mandiri, dan/atau melajutkan 

pendidikan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan 

kursus dan pelatihan sangat strategis dalam upaya 

mendukung pemerintah dalam mewujudkan insan 

Indonesia yang cerdas dan kompetitif serta 

membantu pengentasan kemiskinan dan 

pengangguran. 

Perusahaan jasa kursus dan pelatihan 
tergolong ke dalam Lembaga Pendidikan 

Nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang 

memerlukan pendidikan yang berfungsi sebagai 

pengganti, penambah, dan/atau pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka mendukung 

pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal 

yang dimaksud meliputi pendidikan kecakapan 

hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan 
kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan 

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik 

(Ida, 2012:67).  

Meskipun terjadi persaingan antara 

perusahaan jasa kursus dan pelatihan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup, namun hal 

inilah yang pada dasarnya memacu setiap 

perusahaan jasa kursus dan pelatihan untuk 

memberikan pelayanan dalam hal jasa yang lebih 

baik lagi demi meningkatkan pendapatan yang 

merupakan arus kas masuk aktiva dan atau 

penyelesaian kewajiban akibat pemberian jasa, 
atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang 

membentuk operasi utama atau inti perusahaan 

yang berkelanjutan selama satu periode.  

Tujuan utama dari perusahaan jasa kursus 

dan pelatihan yaitu agar dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup, berkembang dan memperoleh 

pendapatan yang maksimal.Pendapatan suatu 

perusahaan dapat digambarkan dalam sebuah 

laporan keuangan perusahaan yang merupakan 

catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan 

untuk menggambarkan kinerja perusahaan 

tersebut.Unsur yang berkaitan dengan pengukuran 

kinerja dalam laporan laba rugi adalah pendapatan 

dan beban. 

Berbagai kebijakan suatu perusahaan dalam 
mengelolah laporan keuangan adalah bagaimana 

pengakuan pendapatan pada perusahaan.Fungsi ini 

dikatakan cukup penting karena sumber laba 

perusahaan berasal dari pendapatan dan beban 

sehingga perlu diketahui pengakuan atas 

pendapatan dan beban bagi perusahaan agar tidak 

terjadi kesalahan pencatatan, sehingga manajemen 

perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

perusahaan karena laporan keuangan digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam 
mengambil keputusan.Laporan keuangan yang 

diterbitkan berdasarkan informasi yang digunakan 

manajemen tentang posisi keuangan, kinerja 

perusahaan serta perubahan posisi keuangan 

perusahaan.Dengan adanya informasi itu, maka 

informasi kinerja suatu perusahaan biasanya 

diukur dari penghasilan atau laba yang diperoleh 

perusahaan, yang pada umumnya disajikan dalam 

laporan laba rugi (income statement).Laporan laba 

rugi didalamnya mengambarkan hasil operasi 

perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu 
dengan memperlihatkan hasil pendapatan dan 

beban serta laba atau rugi yang diperoleh. 

Laporan laba rugi yang merupakan bagian 

laporan keuangan suatu perusahaan harus 

bertujuan menyediakan informasi yang dibutuhkan 

dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

atas laporan tersebut, baik intern maupun ekstern 

untuk pengambilan keputusan.Laba digunakan 

sebagai indikator kinerja suatu perusahaan yang 

dapat mencerminkan jumlah pendapatan yang 

diperoleh serta beban yang terjadi dalam satu 

periode.Laba sering dijadikan sebagai dasar ukuran 
kemampuan suatu perusahaan untuk membayar 

deviden atau imbalan atas investasi.Untuk 

mengetahui laba dari suatu perusahaan diperlukan 

laporan pendapatan. 

Konsep pendapatan permasalahan 

utamanya yaitu bagaimana menentukan saat 

pengakuan pendapatan, jika penerapan pendapatan 

sesuai transaksi dan sesuai Standar Akuntansi 

Keuangan maka pendapatan yang diterapkan dapat 

dikatakan wajar.Tujuan utama dari pengakuan 

pendapatan adalah untuk menentukan kapan suatu 
penghasilan diakui sebagai pendapatan dan biaya 

diakui sebagai beban.Adapun metode yang 

digunakan yaitu cash basis dan accrual basis. 

Apabila cash basis yang digunakan maka 
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pendapatan diakui pada saat kas diterima dan 

beban dilaporkan pada saat kas dibayarkan. Dan 

apabila accrual basis yang digunakan maka 

pendapatan diakui pada saat pendapatan itu 

dihasilkan walaupun secara fisik kas belum 

diterima dan beban diakui saat beban terjadi tanpa 

memperhatikan arus kas keluar dalam usaha 

menghasilkan pendapatan.Pemilihan metode 

maupun tekhnik dalam akuntansi dapat 

berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan, hal 
ini tergantung kebijakan perusahaan.Dalam 

pelaporan keuangan yang menjadi pusat perhatian 

dalam laporan laba rugi adalah angka-angka 

pendapatan, hal ini sangat mempengaruhi 

ketepatan dalam pengakuan pendapatan.Dengan 

demikian laporan keuangan harus disajikan secara 

layaknya posisi keuangan perusahaan. 

Penentuan dan pengakuan pendapatan 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

laporan keuangan, karena pendapatan langsung 

berkaitan dengan laba perusahaan.Hal ini 
menunjukan bahwa pada dasarnya tujuan 

pengakuan pendapatan adalah agar prestasi 

berskala perusahaan dapat diperlihatkan sehingga 

laporan keuangan perusahaan mencerminkan 

keadaan yang sesungguhya. Menurut Kieso dan 

Weygandt, (2007 : 45) Prinsip pengakuan 

pendapatan menetapkan bahwa pendapatan diakui 

pada saat: (a) Direalisasi atau dapat direalisasi 

pendapatan direalisasikan jika produk (barang dan 

jasa), barang dagang atau aktiva lainya 

dipertukarkan dengan kas atau klaim atas kas 
(piutang), dikatakan dapat direalisasi (realized) 

apabila aktiva yang diterima atau dipegang dapat 

segera dikonversikan menjadi kas atau klaim atas 

kas. (b) Dihasilkan Pendapatan dihasilkan (earned) 

apabila sebuah entitas telah melakukan apa yang 

harus dilakukan untuk mendapatkan hak atas 

manfaat yang direpresentasikan oleh pendapatan. 

Salah satu perusahaan jasa kursus dan 

pelatihan yang ada di Kota Kendari yaitu CV. 

UATC Mandiri yang merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang pendidikan dimana 

memberikan jasa training dan education yang 
mendidik, membina dan mengantarkan siswa-

siswinya menjadi staff yang siap bekerja di dunia 

penerbangan dalam negeri (Domestik) dan luar 

negeri (Internasional). Pencatatan pendapatan atau 

pemasukan pada perusahaan secara akuntansi 

masih menggunakan cash basis sehingga 

pendapatan perusahaan diakui dan dicatat pada 

waktu para siswanya melakukan pembayaran. 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan 

oleh peneliti, perlakuan pendapatan yang 

dilaksanakan perusahaan belum diakui dan diukur 
secara andal sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku. Pendapatan CV. UATC 

Mandiri dicatat tidak dengan penjurnalan, untuk 

pendapatan dicatat di buku kas umum penerimaan 

yang menunjukan besarnya total penerimaan dari 

siswa berdasarkan jenis pembayarannya. 

Diketahui setiap ada pendapatan yang 

diperoleh dari siswa langsung dicatat di buku kas 

penerimaan umum dengan hanya mengakui nama 

siswa, tujuan pembayaran dan jumlah kas yang 

diterima. Permasalahan yang terjadi dalam 

pencatatan pengakuan pendapatan atau pemasukan 

dimana CV. UATC Mandiri tidak melakukan 

penjurnalan sesuai standar akuntansi dan tidak 
mencatatnya di buku khusus pendapatan sehingga 

tidak terlihat jelas pendapatan yang bertambah dan 

terjadi kesulitan jika mengukur pendapatannya. 

Pemaparan di atas membuat penulis tertarik 

untuk mengetahui pengakuan pendapatan yang 

dilaksanakan oleh CV. UATC Mandiri, maka 

penulis mencoba untuk melakukan pembahasan 

yang tertuang dalam judul penelitian: “Evaluasi 

Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 

pada CV. UATC Mandiri”. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 
ini adalah untuk untuk mengetahui metode 

pengakuan pendapatan yang telah ditetapkan oleh 

CV. UATC Mandiri berdasarkan PSAK No. 23 

tentang pendapatan.. 

 

2.  T I NJ AU ANPUSTAKA 

2.1. Akuntansi 
Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, 

penggolongan, dan peringkasan dengan cara yang 

informatif dan diukur dalam bentuk mata uang, 

atas transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian 

keuangan perusahaan dan interpretasi hasilnya 

(Tanor, 2015). Tujuan akuntansi secara 

keseluruhan adalah memberikan informasi yang 

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 

(Tinungki, 2014). Definisi lain dapat juga dipakai 

untuk memahami lebih dalam pengertian akuntansi 

ini. Dalam buku A Statement of Basic Accounting 

Theory (ASOBAT) akuntansi diartikan sebagai 
proses mengidentifikasikan, mengukur, dan 

menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan 

informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai 

alternatif dalam hal mengambil kesimpulan oleh 

pemakainya. Dengan kata lain, akuntansi atau 

pekerjaan akuntansi adalah proses mencatat semua 

kejadian yang bersifat keuangan dan 

melaporkannya dalam bentuk yang lazim disebut 

laporan keuangan untuk dikomunikasikan kepada 

para pengguna. 

Siklus akuntansi yang diterapkan pada 
usaha jasa pendidikan tidak jauh berbeda 

penerapannya dengan jenis usaha lain. Usaha jasa 

pendidikan memiliki standar akuntasi pendidikan 

yang lebih spesifik atau disebut 

departemental.Akuntansi departemental berarti 

setiap departemen menyiapkan laporan keuangan 

sesuai dengan ciri departemen yang bersangkutan 

(Wiyasha, 2010:25). 
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Akuntansi Kependidikan bertujuan 

memberikan informasi mengenai operasional 

selama periode waktu tertentu.Informasi yang 

disajikan dapat berupa informasi keuangan dalam 

bentuk laporan keuangan. Penyajian laporan 

keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK No.1 

(Revisi 1998) terdiri atas komponen-komponen 

laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas serta 

Catatan Atas Laporan Keuangan 
Fahmi (2012: 22), mendefinisikan laporan 

keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana 

selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang 

menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.  

Pengertian laporan keuangan menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 1 

(2012) adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, 

biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan 
dalam beberapa cara, laporan arus kas, dan laporan 

arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan, di samping itu juga segmen 

industri dan geografis serta pengungkapan 

perubahan harga.”  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia yang 

dituangkan dalam PSAK No. 1 (2012) 

mengemukakan bahwa: “Tujuan laporan keuangan 

menurut PSAK 1 adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus 
kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi.Juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban (stewardship) manajemen 

atas penggunaan sumber daya.” Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan 

menyajikan informasi mengenai entitas yang 

meliputi Aset, Liabilitas, Ekuitas, Penghasilan dan 

beban, termasuk keuntungan dan kerugian, 

Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik 

dalam kapasitasnya sebagai pemilik serta Arus kas. 
 

2.2. Pengertian Pendapatan 
Pendapatan merupakan komponen penting 

dalam operasi perusahaan karena, pendapatan 

berpengaruh langsung terhadap laba yang 

diharapkan untuk menjamin kontinuitas 

perusahaan.Laba merupakan indikator prestasi 

suatu kesatuan ekonomi dalam suatu periode 
tertentu, dimana besarnya laba tergambar pada 

selisih antara pendapatan yang diperoleh dari 

penjualan barang dan jasa dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan.Pengertian pendapatan yang 

dikemukakan oleh para ahli diungkapkan dengan 

berbagai variasi.Banyak pengertian pendapatan 

yang dikemukakan para ahli, namun belum ada 

kesepakatan atau belum dirumuskan dengan 

jelas.Hal ini disebabkan karena pengertian 

pendapatn sering dihubungkan dengan pengukuran 

dan saat pengakuan pendapatan. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (Juan 

dan Ersa, 2012:23) dalam Standar Akuntansi 

Keuangan mengungkapkan pengertian Pendapatan 

adalah arus kas masuk bruto dari manfaat 

ekonomis yang timbul dari aktivitas normal 

perusahaan selama suatu periode bila arus masuk 

itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak 
berasal dari kontribusi penanam modal. 

FASB (Financial Accounting Standard 

Board) dikutip oleh Harahap (2003:240), 

mendefinisikan pendapatan sebagai arus masuk 

atau peningkatan nilai aset dari suatu entitas atau 

penyelesaian kewajiban dari entitas atau gabungan 

keduanya selama periode tertentu yang berasal dari 

penyerahan produksi barang, pemberian jasa atas 

pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan 

kegiatan utama perusahaan. Menurut Keenan 

(2014), pedapatan adalah bagian terpenting dalam 
mempersiapkan laporan keuangan, evaluasi entitas 

dan profibilitasnya. Pendapatan merupakan 

indikator untuk pembentukan laba, oleh karena itu 

pendapatan diukur secara wajar sesuai prinsip 

pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna 

mengukur pendapatan yang diterima sebenarnya 

oleh perusahaan (Sitepu, 2014). 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas 

setidaknya dapat ditarik suatu pengertian bahwa 

pendapatan adalah hasil yang diperoleh suatu 

perusahaan melalui penciptaan dan penyerahan 
barang, pemberian jasa, atau kegiatan-kegiatan lain 

yang merupakan operasi normal suatu perusahaan 

yang mengakibatkan kenaikan aktiva atau 

penurunan kewajiban dalam suatu periode 

tertentu.Besarnya laba secara keseluruhaan 

ditentukan oleh perubahan-perubahan yang terjadi 

pada harta perusahaan dan hutang yang disebabkan 

oleh transaksi-transaksi dan kejadian 

lainnya.Dalam hal ini tidak termasuk kegiatan 

yang meliputi investasi dari pemilik perusahaan 

(owner). 

 

2.3. Sumber-sumber Pendapatan 
Pada laporan laba rugi diketahui bahwa 

pendapatan dari perusahaan terdiri dari dua 

kelompok yaitu: Pendapatan operasional yaitu 

pendapatan yang diperoleh dari kegiatan normal 

perusahaan, dan Pendapatan non operasional 

(pendapatan lain-lain) yaitu pendapatan yang 
diperoleh perusahaan diluar kegiatan normal 

perusahaan. 

Sumber-sumber pendapatan dapat diperoleh 

dengan cara yang bermacam-macam. Pada 

umumnya pendapatan berasal atau bersumber dari 

aktivitas utama seperti yang dikemukakan oleh 

Hadibroto dan Sudrajat (2002: 30) Hasil dari 

penjualan adalah pendapatan operasional 
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perusahaan yang merupakan jumlah yang 

dibebankan kepada langganan dalam penjualan 

barang atau jasa dalam satu periode akuntansi. 

Pendapatan menurut sumbernya terbagi 

menjadi pendapatan operasional dan pendapatan 

non operasional.Menurut penjelasan Hadibroto dan 

Sudrajat (2002: 30) selanjutnya pendapatan 

operasional merupakan pendapatan yang diperoleh 

perusahaan dalam aktivitas utama yang 

berkelanjutan dan biasa dilaksanakan perusahaan 
dalam aktivitas utama dalam memperoleh laba 

sebanyak-banyaknya namun tidak tertutup 

kemungkinan perusahaan memperoleh pendapatan 

dari kegiatan sampingan (by product).Mengingat 

perusahaan pada umumnya selalu ingin 

memperoleh keuntungan yang lebih 

optimal.Adapun pendapatan yang tidak bersumber 

dari aktivitas utama yang lazim dilakukan 

perusahaan seperti penjualan aktiva tetap, 

penyewaan peralatan sebagainya. 

Untuk perusahaan yang bergerak di 
bidang jasa kursus dan pelatihan, pendapatan 

bersumber dari uang pendaftaran, uang uang 

semester atau bulanan, uang praktek lapangan dan 

pembayaran lainnya. Adapun biaya-biaya dan 

harga pokok terjadi untuk biaya bahan dipakai 

habis disetiap bagian, harga pokok makanan dan 

minuman, biaya administrasi dan umum, biaya 

pemasaran, biaya bunga, biaya depresiasi dan 

amortisasi, biaya sumberdaya manusia, biaya 

pemeliharaan sarana fisik hotel, biaya energi dan 

laba/rugi yang dihasilkan Wiyasha ( 2010: 19 ). 

 

2.4. Pengakuan Pendapatan 
Penentuan dan pengakuan pendapatan 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

laporan keuangan, karena pendapatan langsung 

berkaitan dengan laba perusahaan.Hal ini 

menunjukan bahwa pada dasarnya tujuan 
pengakuan pendapatan adalah agar prestasi 

berskala perusahaan dapat diperlihatkan sehingga 

laporan keuangan perusahaan mencerminkan 

keadaan yang sesungguhya. 

Menurut Kieso dan Weygandt, (2007 : 45) 

Prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa 

pendapatan diakui pada saat: 

a. Direalisasi atau dapat direalisasi pendapatan 

direalisasikan jika produk (barang dan jasa), 

barang dagang atau aktiva lainya 

dipertukarkan dengan kas atau klaim atas kas 

(piutang), dikatakan dapat direalisasi 
(realized) apabila aktiva yang diterima atau 

dipegang dapat segera dikonversikan menjadi 

kas atau klaim atas kas. 

b. Dihasilkan Pendapatan dihasilkan (earned) 

apabila sebuah entitas telah melakukan apa 

yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak 

atas manfaat yang direpresentasikan oleh 

pendapatan. 

Pengakuan pendapatan yang sering 

dilakukan perusahaan menurut Kieso dan 

Weygandt (2007) terdiri dari : 

1. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan 

(penyerahan) 

2. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan 

3. Pengakuan pendapatan setelah penyerahan 

4. Pengakuan pendapatan untuk transaksi 

penjualan khusus 

Menurut Munawir (2002 : 52) menyatakan 
bahwa pendapatan dibuat ke dalam empat waktu: 

1. Diakui selama berlangsungnya proses 

produksi 

2. Diakui pada saat produksi selesai 

3. Diakui pada saat penjualan 

4. Diakui pada saat penerimaan uang atau 

sesudah penjualan. 

 

Kriteria Pengakuan Pendapatan Menurut SAK 

No. 23 

Standar Akuntansi Keuangan No. 23 
tentang Pendapatan menjelaskan bahwa 

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar 

imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. 

Menurut PSAK No.23 paragraf 29 

pendapatan harus diakui berdasarkan: 

a. Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu 

yang memperhitungkan hasil efektif aktiva 

tersebut. 

b. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai 

dengan subtansi perjanjian yang relevan. 

c. Dalam metode biaya (cost method) dividen 
tunai, dividen tunai harus diakui bila hak 

pemegang saham untuk menerima 

pembayaran ditetapkan. 

 Belkoui menyatakan bahwa ada dua metode 

pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi, 

yaitu:  

a.Accrual Basis  

Accrual Basis adalah suatu basis akuntansi 

dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, 

dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan 

pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa 

memerhatikan waktu kas diterima atau 
dibayar.Beban dan pendapatan secara hati-hati 

disamakan.Menyediakan informasi yang lebih 

handal dan terpercaya tentang seberapa besar suatu 

perusahaan mengeluarkan uang atau menerima 

uang dalam setiap bulannya.Pencatatan 

menggunakan metode ini mengakui beban pada 

saat transaksi terjadi walaupun kas belum 

dibayarkan.Begitu pula dengan pendapatan. 

Pendapatan dicatat pada saat transaksi pendapatan 

terjadi walaupun kas atas transaksi pendapatan 

tersebut baru diterima bulan depan. Dalam hal ini 
maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan 

menggunakan accrual basis lebih mencermikan 

keadaan perusahaan dan lebih dapat mengukur 

kinerja perusahaan. Teknik accrual basis memiliki 
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fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat 

dicatat karena transaksi tersebut memiliki 

implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. 

Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun 

uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. 

Dengan kata lain accrual basisdigunakan untuk 

pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi 

accrual basis adalah basis akuntansi yang 

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya 

pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 

atau dibayar. 

Dalam metode cash basis, pendapatan 

diakui ketika kas diterima sedangkan beban diakui 

pada saat kas dibayarkan, artinya perusahaan 

mencatat beban didalam transaksi jurnal entry 

ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan dan 

pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. 

Cash Basismerupakan salah satu konsep yang 

sangat penting dalam akuntansi, dimana 

Pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan 
ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar 

diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain 

akuntansi cash basis adalah basis akuntansi yang 

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya 

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar 

yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, 

belanja dan pembiayaan.  

Cash basis akan mencatat kegiatan 

keuangan saat kas atau uang telah diterima 

misalkan perusahaan menjual produknya akan 

tetapi uang pembayaran belum diterima maka 
pencatatan pendapatan penjualanproduk tersebut 

tidak dilakukan, jika kas telah diterima maka 

transaksi tersebut baru akan dicatat seperti halnya 

dengan “accrual basis” hal ini berlaku untuk semua 

transaksi yang dilakukan, kedua teknik tersebut 

akan sangat berpengaruh terhadap laporan 

keuangan, jika menggunakan accrual basismaka 

penjualan produk perusahaan yang dilakukan 

secara kredit akan menambah piutang dagang 

sehingga berpengaruh pada besarnya piutang 

dagang sebaliknya jika menggunakancash basis 

maka piutang dagang akan dilaporkan lebih rendah 
dari yang sebenarnya terjadi.  

 

2.5. Pengukuran Pendapatan 

Dalam menyatakan jumlah pendapatan dan 

laba yang diperoleh perusahaan secara wajar 

diperlukan suatu dasar pengukuran yang tepat. 

Tetapi akan timbul permasalahan dalam 
menetukan dasar apa yang dapat digunakan untuk 

mengukur pendapatan tersebut. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:23.8) 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

menyatakan Pendapatan harus diukur dengan nilai 

wajar imbalan yang diterima atau yang dapat 

diterima.Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu 

transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan 

antara perusahaan dan 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 

perusahaan. 

Salah satu dasar pengukuran yang dapat 

dipergunakan adalah nilai tukar produk atau jasa di 

nilai dengan jumlah ekuivalen, jika harga tersebut 

sudah disetujui oleh kedua belah pihak dalam 
transaksi yang independent. 

Dalam hubungan dengan pengukuran 

pendapatan menurut Riahi (2006 : 279) 

menjelaskan Pendapatan diukur dalam hal nilai 

dari produk atau jasa yang diperputarkan dalam 

transaksi “wajar” (Arm’s-length). Nilai ini 

mewakili ekuivalen kas bersih atau nilai sekarang 

terdiskonto atas uang yang diterima atau yang akan 

diterima dalam pertukaran dengan produk-produk 

atau jasa-jasa yang ditransfer oleh perusahaan 

kepada pelanggannya. 
Konsep pendapatan diatas berarti semua 

potongan tunai dan setiap pengurangan dalam 

harga yang tetap seperti kerugian piutang tak 

tertagih merupakan penyesuaian yang dibutuhkan 

dalam menghitung ekuivalen kas netto, sehingga 

harus dikurangkan untuk pendapatan. Sedangkan 

untuk transaksi bukan kas (non kas), nilai 

ditetapkan sama dengan nilai pasar yang wajar dari 

penggantian yang diberikan atau diterima, mana 

yang lebih mudah atau jelas untuk dihitung.  

 

2.6. Penyajian Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi adalah Salah satu dari 

laporan keuangan yang menginformasikan kinerja 

perusahaan.Keberhasilan manajemen dalam 

mengelola sumber daya perusahaan digambarkan 

dari laba yang disajikan dalam perhitungan laba 

rugi perusahaan. 
Menurut Baridwan (2004: 31) 

mengemukakan tentang penyajian perhitungan 

laba rugi sebagai berikut: 

1. Harus memuat secara terinci unsur-unsur 

pendapatan dan beban. 

2. Disusun dalam bentuk urutan kebawah 

(staffel) 

3. Harus dipisahkan antara hasil dari bidang 

usaha lain serta pos luar biasa. 

Perhitungan laba rugi perusahaan dapat 

disusun dalam dua bentuk sebagai berikut: 

1. Langkah Bertahap (multiple step) 
Dalam bentuk langkah bertahap 

perhitungan laba rugi dikelompokkan kedalam sub 

bagian yang memisahkan antara pendapatan dan 

beban dari oeprasi, pendapatan dan beban diluar 

operasi, dan pos-pos luar biasa. Jumlah dari sub 

bagian masing-masing akan menghasilkan laba 

bersih suatu perusahaan. 
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2. Langkah Tunggal (single step) 

Dalam bentuk langkah tunggal tidak 

dilakukan pengelompokan pendapatan dan beban 

baik ke dalam kelompok usaha maupun kelompok 

diluar usaha, tetapi dipisahkan antara kelompok 

pendapatan dan keuntungan dengan kelompok 

beban dan kerugian. Untuk menghitung laba bersih 

total kelompok pendapatan dan keuntungan 

dikurangi dengan total kelompok beban kerugian. 

. 

3.3. Metode Analisis Data 

Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah evaluasi 

pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 23 

pada CV. UATC Mandiri untuk tahun 2019. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data Kualitatif dan data 
Kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penelitian sebagai salah satu bagian 

penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat 

penting. Teknik pengumulan data yang digunakan 

yaitu:  

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi  

 

Teknik Analisis Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif 

kualitatif.Teknik analisis data deskriptif kualitatif 

adalah suatu teknik analisis yang mendeskripsikan 

keadaan suatu gejala yang kemudian diolah sesuai 

fungsinya, dan hasil pengolahan tersebut 

selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka 

sehingga dapat dengan mudah ditangkap 

maknanya oleh penerima informasi (Ubaidillah, 
2010). Analisis deskriptif kualitatif dalam 

penelitian ini, yaitu:  

1. Menganalisa pengakuan pendapatan atau 

pemasukan pada CV. UATC Mandiri. 

2. Menganalisa pengakuan pendapatan CV. 

UATC Mandiri apakah telah sesuai dengan 

aturan yaitu PSAK. No. 23 tentang 

Pengakuan Pendapatan. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Untuk memperjelas arah penelitian ini, 

penulis memberikan definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan atau pemasukan adalah hasil 

yang diperoleh CV. UATC Mandiri melalui 

kegiatan kursus dan pelatihannya berupa 

uang pendaftaran, uang pangkal, uang 

semester atau bulanan, uang simulasi flight 

dan uang praktek lapangan (OJT) yang 

mengakibatkan kenaikan aktiva atau 

penurunan kewajiban dalam suatu periode 

tertentu yang dinyatakan dalam satuan 

rupiah. 

2. Pengakuan pendapatan adalah proses di mana 

pendapatan diakui pada saat telah 

direalisasikan dan pada saat telah diterima 
atau didapatkan oleh CV. UATC Mandiri. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebijakan Akuntansi CV. UATC Mandiri 

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip khusus, 

dasar, konvensi, peraturan, dan praktek-praktek 

spesifik yang dipilih dan diterapkan untuk suatu 

entitas pelaporan (CV. UATC Mandiri) dalam 

menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. 

Sasaran dari pemilihan kebijakan yang paling tepat 

adalah yang dapat menggambarkan kondisi 

keuangan CV. UATC Mandiri secara realistis 

dalam bentuk Laporan Akuntansi Keuangan pada 

suatu tanggal tertentu dari suatu periode maupun 

kinerja keuangan dan operasi untuk periode yang 

sama. Sebagai batas atas dari konsep penerapan 

kebijakan akuntansi adalah pertimbangan biaya 

dan manfaat (cost & benefit), dan sebagai batas 

bawahnya adalah pertimbangan materialitas 

(materiality) dari suatu permasalahan yang timbul. 

 

Penggunaan dan Kebutuhan Informasi 

Laporan Keuangan 

a. Pengguna Laporan Keuangan 
Pengguna Laporan Keuangan CV. UATC 

Mandiri adalah Pemerintah, karyawan, masyarakat, 

pemberi pinjaman, pemasok, siswa-siswi dan 

kreditur usaha lainnya. Pengguna Laporan 

Keuangan CV. UATC Mandiri tersebut 

menggunakan Laporan Keuangan untuk memenuhi 

beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. 

Beberapa kebutuhan informasi tersebut meliputi: 

1) Pemerintah dan berbagai Lembaga yang 
berada dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber 

daya, dan karena itu berkepentingan dengan 

aktivitas entitas. Pemerintah dan berbagai 

Lembaga yang berada dibawah 

kekuasaannya juga membutuhkan informasi 

untuk mengatur aktivitas entitas, 

menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai 

dasar untuk menyusun statistik pendapatan 

nasional dan statistik lainnya. 



 
36                                                      Hardiyanti./ Evaluasi Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Pernyataan..... 

2) Karyawan dan kelompok-kelompok yang 

mewakili mereka tertarik mengenai 

informasi stabilitas dan profitabilitas entitas. 

3) Laporan Keuangan dapat membantu 

masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan (trend) dan perkembangan 

terakhir kemakmuran entitas serta rangkaian 

aktivitasnya. 

4) Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi 

keuangan yang memungkinkan mereka 
untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh 

tempo. 

5) Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik 

dengan informasi yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah jumlah 

yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh 

tempo. 

6) Siswa dan calon siswa yang berkepentingan 

dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup entitas, untuk melihat sejauh mana 
perkembangan entitas di masa depan. 

 

b. Kebutuhan Informasi 

Informasi yang disajikan dalam Laporan 

Keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi dari semua kelompok Pengguna. Dengan 

demikian Laporan Keuangan CV. UATC Mandiri 

tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

spesifik setiap Pengguna. Namun demikian, 

mengingat masyarakat merupakan sumber 

pendanaan utama bagi CV. UATC Mandiri, maka 

ketentuan Laporan Keuangan yang memenuhi 

kebutuhan masyarakat perlu mendapat perhatian. 

Manajemen memikul tanggung jawab utama dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan CV. 

UATC Mandiri. Manajemen juga berkepentingan 

dengan informasi yang disajikan dalam Laporan 

Keuangan untuk keperluan perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan. 

Selanjutnya manajemen dapat menentukan bentuk 

dan isi informasi tambahan untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri di luar jenis informasi yang 

di atur dalam kerangka kerja konseptual 

(conseptual framework), sehingga informasi 

tambahan tersebut berada diluar ruang lingkup 

kerangka tersebut. 

 

Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan 
Peranan Laporan Keuangan adalah sebagai 

berikut: 

1) Merupakan media atau alat untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan 

kepada para Pemakai yang akan menggunakan 
informasi tersebut untuk membuat keputusan 

secara tepat sesuai dengan kondisi yang 

sesungguhnya. 

2) Menyediakan informasi yang relevan mengenai 

Akuntansi Keuangan dan seluruh transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama 1 

(satu) periode pelaporan. 

3) Merupakan media untuk menilai kondisi 

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

4) Merupakan laporan pertanggungjawaban 

pegawai dan manajemen atas kegiatan 

keuangan, dan sumber daya ekonomis yang 

dipercayakan, serta menunjukkan akuntansi 

keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku umum. Selain itu entitas CV. 

UATC Mandiri mempunyai kewajiban untuk 

melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan 

serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 

kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada 
suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 

a) Akuntabilitas 

b) Pegawai dan Manajemen 

c) Transparansi 

d) Keseimbangan Antar Generasi 

(Intergenerational Equity) 

e) Evaluasi Kinerja 

Tujuan Laporan Keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja, dan arus kas CV. UATC Mandiri yang 

bermanfaat bagi seluruh Pengguna Laporan dalam 
rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi 

serta menunjukkan pertanggung jawaban 

(accountibility) manajemen atas penggunaan 

sumber-sumber daya yang dipercayakan pada CV. 

UATC Mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut di atas, Laporan Keuangan CV. UATC 

Mandiri menyajikan informasi mengenai: 

1) Aset; 

2) Kewajiban; 

3) Ekuitas; 

4) Pendapatan dan biaya; dan 

5) Arus kas. 
Informasi tersebut diatas beserta informasi 

lainnya yang terdapat dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan membantu Pengguna Laporan dalam 

memprediksi Arus Kas pada masa depan, 

khususnya dalam hal waktu dan kepastian 

diperolehnya Kas dan Setara Kas. 

Akuntansi Pendapatan 
Pendapatan adalah arus masuk bruto dari 

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas CV. 
UATC Mandiri selama 1 (satu) periode akuntansi 

yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. 

Klasifikasi Pendapatan pada CV. UATC Mandiri 

terdiri dari: 

1) Pendapatan usaha dari jasa layanan pendidikan 
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Merupakan pendapatan utama (pokok) yang 

diperoleh sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada masyarakat. Aktivitas jasa layanan 

pendidikan diberikan berdasarkan syarat 

pembayaran/pelunasan, terdiri dari: 

a) Pelayanan peserta diklat tunai adalah 

transaksi pelayanan yang bersifat cash and 

carry yang didukung dengan kwitansi tunai; 

b) Pelayanan peserta diklat non tunai yaitu 

pelayanan yang tidak dapat diklasifikasikan 
sebagai pelayanan sebagaimana tersebut di 

atas, karena melalui proses penagihan. 

Dengan demikian, pembayaran yang 

dilakukan beberapa waktu setelah 

pelayanan, tidak diperlukan sebagai 

pelayanan tunai dan dicatat sebagai piutang 

usaha. 

2) Hibah 

Merupakan pendapatan yang diterima dari 

masyarakat atau badan lain, tanpa adanya 

kewajiban bagi CV. UATC Mandiri untuk 
menyerahkan barang dan jasa. Hibah 

diklasifikasikan menjadi Hibah Terikat dan Hibah 

Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang 

peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah. 

Hibah tidak terikat adalah hibah yang 

peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi 

hibah. 

3) Pendapatan Usaha Lainnya 

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil 

kerja sarna dengan pihak lain seperti sewa, jasa 

lembaga, keuangan, dan lain-lain pendapatan yang 
tidak berhubungan secara langsung dengan tugas 

dan fungsi CV. UATC Mandiri. 

4) Pendapatan dari kejadian luar biasa 

Merupakan pendapatan yang timbul dari luar 

kegiatan normal CV. UATC Mandiri yang tidak 

berulang dan di luar kendali CV. UATC Mandiri. 

Pendapatan (revenue) pada CV. UATC Mandiri 

diakui sebagai berikut: 

1) Pendapatan usaha dari layanan dan 

pendapatan usaha lainnya diakui pada saat 

terima atau hak untuk menagih, timbul 

sehubungan dengan adanya barang dan jasa 
yang diserahkan kepada masyarakat; 

2) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada 

saat hak kepemilikan berpindah; 

3) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada 

saat kas terima oleh CV. UATC Mandiri; 

4) Untuk pendapatan yang belum diketahui 

jumlahnya secara pasti sampai penutupan 

tahun buku, maka pengakuannya didasarkan 

atas transaksi yang dilakukan oleh fungsi 

teknis. Surplus/defisit yang timbul sebagai 

akibat perbedaan antara transaksi dengan 
jumlah sebenarnya dibukukan sebagai 

pendapatan tahun berjalan, yaitu pada saat 

diketahui timbulnya perbedaan tersebut. 

Sistem pengukuran (measurement) atas 

pendapatan yang terjadi adalah sebagai berikut 

1) Pendapatan usaha dari jasa pelayanan dan 

pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai 

wajar imbalan yang diterima, atau yang 

diterima dari suatu jasa yang telah diberikan, 

sedangkan nilai piutang usaha disajikan 

sebesar jumlah bersih yaitu jumlah seluruh 

tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan 

kerugian piutang; 
2) Pendapatan hibah berupa barang dicatat 

sebesar nilai wajar pada saat perolehan; 

3) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar 

jumlah kas yang diterima oleh CV. UATC 

Mandiri; 

Kemudian Penyajian dan Pengungkapan 

(Presentation and Disclosure) atas pendapatan 

disajikan secara terpisah pada laporan aktivitas 

untuk setiap jenis pendapatan serta rincian jenis 

pendapatan diungkapkan pada CaLK. 

 

Aktivitas Pendapatan CV. UATC Mandiri 
CV. UATC Mandiri merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang pendidikan dimana 

memberikan jasa training dan education, dimana 

dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan ini 

merupakan penyedia pelatihan yang mendidik 

alumni SMU, Akademi dan Universitas untuk 

mempersiapkan mereka menjadi calon tenaga kerja 

yang handal dalam bidang angkutan udara 

niaga/komersial. Dengan adanya aktivitas yang 

dilakukan CV. UATC Mandiri pada akhirnya dapat 

membantu perusahaan dalam meningkatkan 
pendapatan dari perusahaan. Pendapatan 

perusahaan merupakan pembayaran yang diterima 

dari peserta didik berupa uang pendaftaran, uang 

pangkal, uang seragam, uang pramos, uang 

pendidikan, uang simulasi flight dan uang OJT (On 

The Job Training). 

Pada tabel 4.1 dibawah ini dapat dilihat 

jumlah pembayaran siswa didik selama bulan mei 

hingga desember:  

Tabel 4.1 Data Pembayaran Siswa Bulan Mei 

s/d Desember Tahun 2020 

Bulan Jumlah Unit 

Mei Rp 368.400.000,00 

Juni Rp 265.000.000,00 

Juli Rp 363.000.000,00 

Agustus Rp 227.500.000,00 

September Rp 329.000.000,00 

Oktober Rp 319.700.000,00 

November Rp 421.000.000,00 

Desember Rp 600.000.000,00 

Total Pembayaran Rp 2.893.600.000,00 

     Sumber: Data Perusahaan CV. UATC Mandiri 
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Dari data yang disajikan pada tabel 4.1 

terlihat bahwa selama bulan mei sampai bulan 

desember jumlah pembayaran yang diterima dari 

siswa sebesar Rp 2.893.600.000,00. 

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan 

pada CV. UATC Mandiri 

Pada umumnya terdapat lima (5) unsur dalam 

laporan keuangan organisasi, diantaranya : Laporan 

Neraca, Laporan laba rugi, Laporan Perubaha 

Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas 

Laporan Keuangan. Akan tetapi, pencatatan atas 

transaksi-transaksi di CV. UATC Mandiri hanya 

mencatat pemasukan dan pengeluaran saja. 

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam 
penerimaan kas yaitu uang pendaftaran, uang 

pangkal, uang seragam, uang pramos, uang 

pendidikan, uang simulasi flight dan uang OJT. 

Sedangkan pengeluarannya yaitu biaya gaji staff 

dan honor pengajar, biaya listrik air dan telepon, 

biaya ATK, biaya transportasi dan biaya lain-lain.  

 

1. Pengakuan  

Pihak UATC mengatakan bahwa pos-pos 

seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya yang 

telah mereka catat memiliki manfaat ekonomi yang 
mengalir ke atau dari dalam UATC. Pos-pos 

tersebut dapat dinilai atau diukur secara andal. 

Akan tetapi, Ibu Weni Wahyuni berkata bahwa: 

“Setiap ada pemasukan misalnya SPP gitu 

tidak langsung dicatat oleh UATC tapi dicatat oleh 

staff keuangan masing-masing unit dulu, baru 

biasanya tiap akhir bulan catatan tersebut 

diserahkan ke UATC, setelah itu pihak UATC 

merekap dengan menjumlahkan pendapatan, 

kemudian saya kurangi dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan. Begitu juga dengan pengeluaran. 

Kecuali kalau pemasukan dari luar karena itu 
langsung ditangani oleh UATC (wawancara 

tanggal 25 juni 2020)”.  

Hal ini dapat disimpulkan bahwa keluar 

masuknya kas pada CV. UATC Mandiri diakui dan 

dicatat setiap harinya saat terjadi transaksi dengan 

menggunakan cash basis.  

 

2. Pengukuran  

Pengukuran semua aset, kewajiban, 

pendapatan, dan biaya pada CV. UATC Mandiri 

diukur berdasarkan nilai nominal/harga perolehan 
pada saat transaksi terjadi. Hal ini sesuai dengan 

keterangan Ibu Weni Wahyuni: 

“setiap transaksi pendapatan diakui saat 

pendapatan tersebut diperoleh, begitu juga dengan 

pengeluarannya (wawancara tanggal 25 juni 

2020)”. 

Hal ini menunjukkan bahwa transaksi 

pendapatan yang terjadi pada          CV. UATC 

Mandiri diukur berdasarkan harga perolehannya. 

 

3. Pencatatan  

CV. UATC Mandiri melakukan pencatatan 

transaksi yang berawal dari uang pendaftaran, uang 

pangkal, uang seragam, uang pramos, uang 

pendidikan, uang simulasi flight dan uang OJT, 

yang dicatat dalam pembukuan sederhana oleh staf 

bagian keuangan. Selanjutnya staff keuangan akan 

menyerahkan pencatatannya kepada manajer 

keuangan dari CV. UATC Mandiri.  

 

4. Penyajian  

a. Neraca  

CV. UATC Mandiri belum menyusun 

Laporan Neraca. Seperti yang dikatakan Ibu Weni 

Wahyuni bahwa: 

“Setiap ada pemasukan misalnya SPP gitu 

tidak langsung dicatat oleh UATC tapi dicatat oleh 

staff keuangan dulu, baru biasanya tiap akhir bulan 

catatan tersebut diserahkan ke UATC, setelah itu 

pihak UATC merekap. Begitu juga dengan 

pengeluaran. Kecuali kalau pemasukan dari luar 
karena itu langsung ditangani oleh UATC 

(wawancara tanggal 25 juni 2020)” . 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa CV. UATC 

Mandiri tidak menyusun laporan keuangan dalam 

bentuk neraca, disebabkan pencatatan transaksi 

hanya dicatat sebatas penerimaan dan pengeluaran. 

Sedangkan transaksi lain tidak dilakukan 

pencatatan. 

 

b. Laporan Laba Rugi  

Menurut keterangan staff keuangan CV. 
UATC Mandiri belum menerapkan laporan laba 

rugi, UATC hanya mencatat pengeluaran dan 

pemasukan saja. Berikut adalah jenis-jenis 

penerimaan atas transaksi-transaksi yang 

dilakukan:  

1) Penerimaan uang pendaftaran dan uang 

pangkal 

Uang pendaftaran dan uang pangkal diperoleh 

dari calon siswa-siswi yang akan bergabung 

mengikuti pendidikan dan pelatihan di UATC. 

Uang pendaftaran di bayarkan disetiap awal 

semester atau pembelajaran yang baru akan 
dimulai. Besarnya uang pendaftaran dan uang 

pangkal yang dibayarkan di setiap periodenya 

berbeda-beda jumlahnya tergantung jenis 

program studi yang dipilih oleh siswa-siswi. 

Misalnya pada periode 2019, uang 

pendaftaran dan pangkal untuk program studi 

Ground Staff Airlines (GSA) sebesar Rp 

3.150.000,00, sedangkan program studi 

Aviation Security (AVSEC) sebesar Rp 

5.150.000,00. 

 
2) Penerimaan uang seragam dan uang pramos 

Uang seragam dan uang pramos/pra ospek 

diterima setelah pengumuman siswa yang 

lolos berkas dan administrasi. Uang seragam 
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diperuntukkan untuk seragam harian dan 

seragam praktek. Uang seragam dan uang 

pramos yang harus dibayarkan oleh peserta 

didik baru sebesar Rp 2.500.000,00. 

 

3) Penerimaan uang pendidikan 

Uang pendidikan sama halnya dengan uang 

pembayaran spp yang diterima sebanyak 

empat kali selama satu semester. Besarnya 

uang pendidikan yang dibayarkan di setiap 
periodenya berbeda-beda jumlahnya 

tergantung jenis program studi yang dipilih 

oleh siswa-siswi. Misalnya pada periode 

2019, uang pendidikan untuk program studi 

Ground Staff Airlines (GSA) sebesar Rp 

3.000.000,00, sedangkan program studi 

Aviation Security (AVSEC) sebesar Rp 

7.000.000,00. 

 

4) Penerimaan uang simulasi flight 

Uang simulasi flight yang diterima besarnya 
Rp 2.500.000,00, untuk setiap program studi. 

Misalnya pada periode 2019, uang simulasi 

flight diterima pada bulan agustus 2019. 

 

5) Penerimaan uang on the job training (OJT) 

On the job training (OJT) dilakukan UATC 

sebagai bentuk kerja sama dengan maskapai 

terbaik Indonesia dalam meningkatkan 

keterampilan siswa-siswi didikan UATC. 

Uang OJT yang diterima besarnya Rp 

8.000.000,00, untuk setiap program studi. 
Misalnya pada periode 2019, uang OJT 

diterima pada bulan desember 2019. 

 

c. Laporan Arus Kas  

CV. UATC Mandiri belum menyajikan 

laporan arus kas. Sebenarnya laporan arus kas 

ini sangat penting, karna bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas operasi, aktivitas 

pendanaan yang ada dalam sebuah entitas.  

 

5. Pengungkapan  

CV. UATC Mandiri juga belum menyajikan 
catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan 

keuangan ini digunakan untuk menjelaskan apa 

saja yang ada di dalam laporan keuangan. 

 

Pembahasan 

Terdapat dua metode yang mendasari dalam 

pengakuan pendapatan, yaitu metode accrual basis 

dan cash basis. Pada CV. UATC Mandiri, metode 

yang dipakai adalah metode cash basis, dimana 

pendapatan dan beban diakui penerimaan atau 

pengeluaran kas. Hal ini sangatlah tepat jika kita 

tinjau dari kegiatan utama perusahaan sebagai 

penerimaan uang pembayaran dari siswa dimana 

cash inflow perusahaan tersebut menitikberatkan 

pada keseimbangan pendapatan dan beban yang 

terjadi secara bersamaan.  

Secara teknis pencatatan atas pendapatan 

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 CV. UATC Mandiri 

ini berhubungan langsung dengan kegiatan 

pembayaran administrasi oleh siswa-siswi yang 
menimba ilmu di UATC. Dimana dalam hal ini 

pencatatan dari jumlah pendapatan perusahaan 

adalah pendapatan yang ditetapkan di dalam 

kuitansi pembayaran atau bukti 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. CV. UATC Mandiri 

melaksanakan pencatatan serta pengakuan 
pendapatan sesuai dengan yang telah diuraikan 

sebelumnya. Pendapatan diakui pada saat transaksi 

penerimaan pembayaran biaya pendidikan yang 

diterima oleh siswa-siswinya. 

Menentukan metode yang tepat dalam 

pengakuan pendapatan sangat dibutuhkan oleh 

setiap perusahaan karena akan berdampak pada 

nilai yang disajikan dalam laporan keuangannya. 

Accrual basis maupun cash basis memiliki 

kelebihan maupun kekurangan masing-masing. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. UATC 
Mandiri lebih dominan dalam menggunakan 

metode cash basis dalam pengakuan 

pendapatannya. Pemilihan metode tersebut, 

disesuaikan dengan karakter dan skala bisnis 

perusahaan itu sendiri.  

Beberapa perusahaan ada yang menggunakan 

metode accrual basis dalam pengakuan 

pendapatannya. Misalnya yang diterapkan pada PT. 

Sapadia Wisata Hotel Cabang Pasir Pengaraian 

dalam penelitian Santi (2014) bahwa pendapatan 

PT. Sapadia Wisata Hotel Cabang Pasir Pengaraian 

diakui pada saat kejadian (tidak harus menunggu 
sampai kas diterima), dicatat dan dilaporkan pada 

periode bersangkutan sehingga pencatatan 

pengakuan pendapatan dicatat dengan metode basis 

akrual. Accrual basis adalah suatu basis akuntansi 

dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, 

dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada 

saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan 

waktu kas diterima atau dibayar. 

Sehingga pendapatan diakui dalam suatu 

transaksi berdasarkan perjajian walaupun 

penagihan kas belum dilakukan namun sudah 
diakui sebagai pendapatan PT. Sapadia. Pendapatan 

yang terjadi walaupun kas belum diterima akan 

dicatat sebagai berikut: 

a) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal; 
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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 CV. UATC Mandiri telah 

memenuhi standar dengan memenuhi keempat 

kondisi sesuai dengan PSAK No.23, dan dapat 

dikatakan bahwa perusahaan telah mengakui 

pendapatan sebagaimana mestinya serta harus 

mengungkapkan kebijakan akuntansi yang 

dijadikan pedoman perusahaan untuk menentukan 

pendapatan pada CV. UATC Mandiri. 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 menegaskan penjaminan efisiensi 

biaya dengan produktivitas dan efektifitas yang 

baik dari CV. UATC Mandiri. Dimana CV. UATC 

Mandiri 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 pengguna jasa akan 

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

akhirnya pendapatan yang akan dihasilkan oleh 

CV. UATC Mandiri akan lebih optimal pada setiap 

periodenya. 

Pengungkapan pendapatan yang sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

No. 23 (2017), tetapi dalam penyajiannya CV. 

UATC Mandiri tidak membuat laporan keuangan 

untuk mengungkapkan besar nilai pendapatan 

selama periode tertentu. CV. UATC Mandiri hanya 

mencatat sebatas jumlah penerimaan dan 

pengeluaran. 

Penelitian ini sejalan dengan yang 

dilakukan oleh Tulung dkk. (2017),  dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa cecara umum PT. 

Celebes Minapratama Bitung telah menggunakan 

PSAK No.23 dalam Pengakuan dan Pengukuran 

Pendapatan, pengakuan pendapatan pada produk 

utama sudah sesuai karna sudah mengguakan 

standar yang sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan yaitu Cash Basis, akan tetapi dalam 

pengakuan pendapatan terhadap produk tambahan 

yaitu fish meal PT. Celebes Minapratama Bitung 

masih menggunakan metode pengakuan secara 

Cash Basis untuk penjualan produk tambahan 

kepada pembeli,karna penjualan produk tambahan 

ini hanya dipasarkan atau dijualk di sekitar 

perusahaan dan di daerah kota Bitung jadi mereka 

mengatakan bahwa sistem Cash Basis lebih efisien 

digunakan untuk penjualan produk tambahan dari 

perusahaan ini. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Secara teoritis CV. UATC Mandiri telah 

memahami tentang konsep pendapatan pada 

saat pengakuan pendapatan serta di dalam 

peraktiknya, penerapan PSAK No. 23 telah 

diterapkan dengan oleh perusahaan mulai dari 

perlakuan kebijakan pendapatan perusahaan 
hingga pengakuan pendapatan perusahaan 

semua berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntasi Keuangan No. 23. 

2. Pendapatan CV. UATC Mandiri diakui pada 

saat terjadinya penerimaan dari siswa kemudian 

dilakukan pencatatan ke dalam catatan 

akuntansi untuk kemudian dilaporkan pada 

periode yang bersangkutan. 

3. CV. UATC Mandiri dalam transaksi 

pendapatannya sudah menerapkan dan 

menggunakan PSAK yang berlaku dalam 
pengakuan pendapatan yaitu PSAK 23. 

4. CV. UATC Mandiri menyajikan nilai 

pendapatan sebatas pada laporan penerimaan 

dan pengeluaran uang, dan tidak terdapat 

laporan keuangan yang digunakan untuk 

menyajikan nilai pendapatan pada akhir 

periode pembukuan. 

 

Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan maka peneliti 

merekomendasikan saran bagi CV. UATC Mandiri 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perusahaan menyajikan pendapatan 

di dalam laporan keuangan yaitu laporan laba 

rugi. Hal ini berguna untuk mengetahui mana 

pendapatan yang berasal dari operasi normal 

perusahaan dan mana yang merupakan 

pendapatan non operasi perusahaan.  

2. Sebaiknya perusahaan mengganti metode 

pengakuan pendapatannya menjadi basis akrual, 
karena dengan metode tersebut pendapatan 

sudah diakui padahal kas belum diterima. Hal 

tersebut dapat menunjukkan nilai pendapatan 

perusahaan yang sesungguhnya. 

3. Sebaiknya perusahaan menggunakan software 

atau aplikasi akuntansi seperti Zahir 
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Accounting untuk memudahkan perusahaan 

dalam menginput transaksi-transaksi harian 

maupun yang berkaitan dengan pendapatan 

perusahaan. Aplikasi tersebut juga dapat 

membantu perusahaan dalam penyusunan 

laporan keuangan secara aktual, sehingga 

penyampaian kepada pihak eksternal 

perusahaan akan lebih informatif dengan 

adanya laporan keuangan yang lengkap dan 

aktual. 
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Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh non performing loan, beban operasional terhadap 

pendapatan operasional dan penyisihan penghapusan aset produktif 
terhadap capital adequacy ratio pada PD BPR Bahteramas Bombana. 

Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan 

keuangan publikasi PD BPR Bahteramas Bombana periode tahun 

2012-2019. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda dengan menguji secara simultan dan parsial 

pengaruh variabel non performing loan, beban operasional terhadap 

pendapatan operasional dan penyisihan penghapusan aset produktif 

terhadap capital adequacy ratio pada PD BPR Bahteramas Bombana. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa non performing loan, beban 

operasional terhadap pendapatan operasional dan penyisihan 

penghapusan aset produktif secara simultan berpengaruh terhadap 
capital adequacy ratio pada PD BPR Bahteramas Bombana. Uji 

parsial menunjukkan bahwa non performing loan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap capital adequacy ratio, beban operasional 

pendapatan operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

capital adequacy ratio sedangkan penyisihan penghapusan aset 

produktif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap capital 

adequacy ratio. 
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1. PENDAHULUAN 

Perbankan adalah sebuah lembaga 

keuangan yang berfungsi sebagai perantara 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang mengalami kekurangan 

dana, selain itu perbankan juga berfungsi 

menjadi media untuk memperlancar lalu lintas 

pembayaran (Veithzalet. al., 2007:109). Bank 

menghimpun dana dari berbagai sumber dalam 

melaksanakan kegiatan operasionalnya. 
Memiliki modal yang cukup memadai menjadi 

sesuatu yang penting bagi bank untuk dapat 

menjaga kepercayaan masyarakat kepada 

kondisi bank, memfasilitasi perkembangan di 

kemudian hari, dan mengantisipasi kerugian 

yang mungkin terjadi. 

Perbankan di Indonesia saat ini 

merupakan lembaga keuangan yang berperan 

dalam peningkatan taraf perekonomian suatu 
negara secara mikro maupun makro ekonomi. 

Keberadaan bank selaku lembaga mediator 

menjadikan perbankan sebagai sektor yang 

sangat berpengaruh penting mendorong 

perekonomian. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan, dijelaskan 
bahwa 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. 

Pada Bab III Pasal 5 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum 

dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan 

Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran. 

Dari sisi permodalan, ada perbedaan 

mencolok dari BPR dan bank umum. Bank 

umum konvensional, saat pertama kali 

didirikan harus memiliki modal sedikitnya Rp3 

triliun, sedangkan untuk bank umum syariah 

minimal senilai Rp1 triliun, dan untuk Bank 

Perkreditan Rakyat atau BPR sendiri bervariasi 

tergantung zona yang dibagi menjadi 4 zona 

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR, pasal 5, 
dimana minimal modal BPR mulai dari 4 miliar 

(zona 4) hingga 14 miliar (zona 1). 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 Tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan 

Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank 

Perkreditan Rakyat, pada Pasal 2 dijelaskan 

bahwa “BPR wajib menyediakan modal 
minimum yang dihitung dengan menggunakan 

rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua 

belas perseratus) dari ATMR. Rasio Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) juga 

dikenal dengan istilah Capital Adequacy Ratio 

(CAR). 

Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara 

sendiri, Bank Perkreditan Rakyat terdiri atas 16 

Bank Perkreditan Rakyat (baik Perusahaan 
milik Pemerintah Daerah maupun Perseroan 

Terbatas). Salah satu Bank Perkreditan rakyat 

milik Pemerintah Daerah yang ada di Sulawesi 

Tenggara adalah PD Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) Bahteramas Bombana yang beralamat di 

Jalan Yos Sudarso No.4, Kelurahan Lauru, 

Kabupaten Bombana. 

Berdasarkan perkembangan Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 

(NPL), Beban Operasional Terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) dan 

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif 

(PPAP) pada PD Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) Bahteramas Bombana pada tahun 2012-

2019 dapat dijelaskan bahwaPersentase 

Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum 

(KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) 

PD BPR Bahteramas Bombana cenderung 

mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2019, namun pada tahun 2014-
2015 mengalami peningkatan dari 33.34% 

menjadi 38.21%. Selanjutnya dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2018 mengalami 

penurunan bahkan pada tahun 2018 negatif 

14.80%. Hal ini disebabkan karena dari tahun 

2012-2018 rasio Non Performing Loan (NPL) 

mengalami peningkatan. Peningkatan rasio 

NPL juga mempengaruhi peningkatan pada 

rasio Penyisihan Penghapusan Aset Produktif 

(PPAP) sehingga menyebabkan beban 

operasional terhadap pendapatan operasional 
juga meningkat. Hal ini lah yang menyebabkan 

rasio CAR menurun karena laba bank menurun. 

Kegiatan operasional sepenuhnya berasal dari 

modal karena bank mengalami kerugian. 
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Pada tahun 2015, Non Performing Loan 

(NPL) meningkat dari tahun sebelumnya 

menjadi 2.21%. Dan cenderung terus naik 

sampai dengan tahun 2017 mencapai 43.81%. 

Hal tersebut, diperkirakan terjadi peningkatan 

kredit bermasalah dengan total kredit yang 

sudah disalurkan kepada nasabah. Sedangkan 

persentase BOPO yang juga cenderung naik 

dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 

hingga mencapai 209.93%. Tentunya angka 
tersebut merupakan rasio yang sangat besar 

yang artinya bahwa beban operasional lebih 

tinggi dibandingkan pendapatan operasional, 

sehingga dengan keadaan seperti ini rasio 

Return On Aset (ROA) menurun yang juga 

berdampak pada rasio CAR. Hal ini terbukti 

pada tahun 2018 rasio CAR menurun hingga 

negatif 14.80%. Namun pada tahun 2019 rasio 

BOPO menurun dengan angka 198,92%. 

Dengan besarnya persentase rasio ini juga 

mengindikasikan adanya beban operasional 
yang cukup tinggi oleh perusahaan dan 

berdampak pada tingkat efisiensi BPR. Hal ini 

lah yang perlu diwaspadai oleh BPR, ketika 

biaya lebih besar dibandingkan dengan 

pendapatan tentu akan berdampak pada 

kerugian bank sehingga dapat menggerus 

modal bank dan BPR harus fokus pada 

pemenuhan modal minimum bank sesuai 

ketentuan dari otoritas yang berwenang. 

Peningkatan NPL atau kredit bermasalah 

juga berpengaruh terhadap Penyisihan 

Penghapusan Aset Produktif (PPAP) karena 

bank harus melakukan pencadangan kerugian 

yang lebih besar. Dari tahun 2012-2019 PPAP 

cenderung mengalami peningkatan, dimana 

pada tahun 2019 mencapai Rp6 miliar lebih 

untuk pencadangan kerugian akibat 

meningkatnya rasio NPL atau kredit 

bermasalah. peningkatan NPL dan PPAP 

tersebut menyebabkan BOPO meningkat 
sehingga rasio CAR menurun sampai dengan 

negatif 14.80% pada tahun 2018. 

Peningkatan NPL, BOPO dan PPAP 

pada tahun 2012-2019 akan menyebabkan 

perusahaan harus mampu menjaga stabilitas 

CAR nya, karena dengan terus bertambah rasio 

keuangan NPL, BOPO dan PPAP tentunya 

akan menggerus modal yang dimiliki. Jika terus 

terjadi diperlukan adanya penambahan modal 
disetor oleh pemilik atau meminimalisasi rasio 

keuangan dimaksud. 

Modal pada bank memiliki peran yang 

sangat penting. Kecukupan modal dapat diukur 

dengan menggunakan rasio Capital Adequacy 

Ratio (CAR). Penting bagi pihak manajemen 

untuk memperhatikan besarnya CAR yang 

dimiliki agar bank tidak kekurangan dana dan 

juga tidak kelebihan dana. Modal merupakan 

sumber utama pembiayaan kegiatan operasional 

bank dan juga berperan sebagai penyangga 

kemungkinan terjadinya risiko kerugian. 

Semakin besar modal yang dimiliki maka 

semakin kuat bank tersebut dalam menghadapi 

risiko-risiko yang tidak terduga sehingga bank 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

(Anjani dan Purnawati, 2014). 

Jika NPL suatu bank terus meningkat 

maka akan mempengaruhi permodalan bank 

karena bank harus menyediakan dana untuk 

memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif (PPAP) yang terbentuk (Pauzi, 2010). 

Modal bank yang seharusnya dapat digunakan 

untuk investasi lainnya menjadi berkurang 

akibat dari adanya pembentukan PPAP, 

sehingga dapat dikatakan bahwa NPL 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

CAR. Penelitian yang dilakukan oleh Ayusta 

Riana Dewi dan I Putu Yadnya (2017) 

menemukan hasil bahwa NPL memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap CAR. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Anjani dan Purnawati (2014) menemukan hasil 

penelitian bahwa NPL tidak berpengaruh 

signifikan terhadap CAR sedangkan Sarwendah 

Nugrahaning P, Sugeng Wahyudi (2016) 

menemukan bahwa NPL tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap CAR. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang 

Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan 

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank 

Perkreditan Rakyat pada pasal 1 dijelaskan 

bahwa “Penyisihan Penghapusan Aset 

Produktif yang selanjutnya disingkat PPAP 

adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar 
persentase tertentu dari baki debet berdasarkan 

penggolongan kualitas Aset Produktif. Pada 

POJK dimaksud juga dijelaskan bahwa kualitas 

aset produktif dalam bentuk kredit ditetapkan 

menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang 

lancar, diragukan dan macet. 

Menurut Hery (2019:170), bahwa 

keseluruhan fungsi modal bank adalah 

memberikan perlindungan kepada nasabah, 
modal bank dapat mencgah terjadinya 

kejatuhan bank, untuk memenuhi kebutuhan 

gedung kantor dan inventaris, untuk memenuhi 

ketentuan permodalan minimum, meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, untuk menutupi 

kerugian asset produktif bank, sebagai indikator 

kekayaan bank serta meningkatkan efisiensi 

operasional bank. Kecukupan modal adalah 

suatu regulasi perbankan yang menetapkan 

suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank 

dan lembaga penyimpanan harus menangani 
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permodalan mereka. Sehingga modal bank 

sangat penting bagi kelangsungan hidup bank 

tersebut.  

 

2.  K AJIAN PUSTAKA 

Capital Adequacy Ratio/Rasio Kecukupan 

Modal 

Kecukupan modal merupakan aspek 

yang mengukur apakah modal yang dimiliki 

oleh suatu bank telah memadai untuk 

menunjang kegiatan operasionalnya. Menurut 

Dian (2011) kecukupan modal merupakan salah 

satu indikator kemampuan bank dalam 

menutupi penurunan aktiva sebagai akibat 
kerugian yang diderita bank dan digunakan 

untuk mengukur kemampuan Bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada 

saat ditagih. Dengan kata lain pihak bank dapat 

membayar kembali pencairan dana deposannya 

pada saat ditagih serta dapat mencukupi 

permintaan kredit yang telah diajukan. 

Tingkat kecukupan modal ini digunakan 

untuk menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja bank. Berdasarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 
Tentang Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum 

Bank Perkreditan Rakyat, pada Pasal 2 

dijelaskan bahwa “BPR wajib menyediakan 

modal minimum yang dihitung dengan 

menggunakan rasio KPMM paling rendah 

sebesar 12% (dua belas perseratus) dari ATMR. 

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM) juga dikenal dengan istilah Capital 

Adequacy Ratio (CAR). 

Menurut Sudirman (2013;91) Modal 

bank adalah sebuah cadangan dana yang 
dimiliki bank apabila mengalami kesulitan. 

Semakin tinggi jumlah modal yang dimiliki 

bank akan semakin baik untuk pertumbuhan 

bank meskipun modal yang dimiliki telah 

melebihi aturan yang dikeluarkan oleh bank 

sentral. 

Menurut Hery (2019:166), modal bank 

merupakan dana yang diinvestasikan oleh 

pemilik untuk membiayai kegiatan usaha bank 

yang jumlahnya telah ditetapkan. Modal bank 

terdiri atas 2 macam, yaitu modal inti dan modal 
pelengkap.Modal inti merupakan modal sendiri 

yang tertera dalam posisi ekuitas, sedangkan 

modal pelengkap merupakan modal pinjaman 

dan cadangan revaluasi aset serta cadangan 

penyisihan penghapusan aset produktif. 

Dari berbagai pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa rasio kecukupan modal 

minimum yang harus ada pada setiap bank 

sebagai pengembangan usaha dan penampung 

risiko kerugian usaha bank, rasio ini merupakan 

pembagian dari modal (modal inti dan modal 

pelengkap) dengan total ATMR. ATMR 

merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca 

(aktiva yang tercantum dalam neraca) dan 

ATMR aktiva administratif (aktiva yang bersifat 

administratif). 

Rasio CAR dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

CAR = Modal Bank/ATMR 

Non Performing Loan (NPL) 

Memberikan sejumlah kredit kepada 

nasabah sama halnya dengan menempatkan 

resiko kepada pihak bank, risiko tersebut adalah 

resiko kredit yang tidak mampu dibayar oleh 
debitur sehingga menimbulkan kredit 

bermasalah. Menurut Ismail (2010), kredit 

bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah 

sudah tidak sanggup membayar sebagian atau 

seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang 

telah diperjanjikan. Setiap bank harus mampu 

mengelola kreditnya dengan baik dalam 

memberikan kredit kepada masyarakat maupun 

dalam pengembalian kreditnya sesuai dengan 

syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga 

tidak menimbulkan kredit bermasalah. 
Ismail (2010) menyebutkan bahwa NPL 

(Non Performing Loan) adalah kredit yang 

menunggak melebihi 90 hari.Dimana Non 

Performing Loan terbagi menjadi kredit kurang 

lancar, diragukan, dan macet.Semakin kecil Non 

Performing Loan maka semakin kecil pula 

risiko kredit yang ditanggung oleh pihak 

bank.Bank dalam melakukan kredit harus 

melakukan analisis terhadap kemampuan 

debitur untuk membayar kembali 

kewajibannya.Setelah kredit diberikan, bank 

wajib melakukan pemantauan terhadap 
penggunaan kredit serta kemampuan dan 

kepatuhan debitur dalam memenuhi 

kewajibannya.Bank melakukan peninjauan dan 

pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil 

risiko kredit. Praktisi perbankan menyepakati 

bahwa batas aman dari Non Performing Loan 

suatu bank tidak boleh melebihi 5%.  

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang 

Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan 

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank 
Perkreditan Rakyat pada pasal 1 dijelaskan 

bahwa kualitas aset produktif dalam bentuk 

kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan 

macet. Menurut Ismail (2010:45), rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

NPL = Kredit Bermasalah/Total Kredit x 
100 
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Beban Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

Semakin tinggi beban operasional 

terhadap pendapatan operasional maka bank 

menjadi tidak efisien dan perubahan laba 

operasional menjadi semakin kecil. Salah satu 

cara untuk mengukur efisiensi kinerja 

perbankan adalah menggunakan ukuran rasio 

beban operasional terhadap pendapatan 

operasional (BOPO). Rasio beban operasional 
terhadap pendapatan operasional (BOPO) 

adalah rasio yang membandingkan beban 

operasional dengan pendapatan operasional, 

dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam mengelola beban 

operasional agar tidak membengkak. 

Secara matematis BOPO dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Muljono, 1999): 

BOPO = Biaya Operasional/Pendapatan  

              Operasional x 100 

Sedangkan menurut Hery (2019:54), 
menjelaskan bahwa BOPO merupakan rasio 

Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional. Menurut Bank Indonesia, level 

BOPO yang baik adalah pada level 80%. 

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif 

(PPAP) 

PPAP merupakan cadangan yang 

dibentuk Bank dalam rangka penerapan prinsip 
kehati-hatian dalam mengelola Bank untuk 

menutup kemungkinan kerugian karena kredit 

macet. 

Pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang 

Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan 

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank 

Perkreditan Rakyat juga dijelaskan bahwa: 
1) BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP 

umum dan PPAP khusus untuk masing-

masing Aset Produktif.  

2) PPAP umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 

0,5% (nol koma lima persen) dari Aset 

Produktif yang memiliki kualitas lancar. 

3) PPAP khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar: 

a. 3% (tiga persen) dari Aset Produktif 

dengan kualitas dalam perhatian 

khusus setelah dikurangi dengan nilai 
agunan;  

b. 10% (sepuluh persen) dari Aset 

Produktif dengan kualitas kurang 

lancar setelah dikurangi dengan nilai 

agunan; 

c. 50% (lima puluh persen) dari Aset 

Produktif dengan kualitas diragukan 

setelah dikurangi dengan nilai agunan; 

dan/atau 

d.  100% (seratus persen) dari Aset 

Produktif dengan kualitas macet 

setelah dikurangi dengan nilai agunan. 

Penerapan pembentukan PPAP khusus 

untuk Aset Produktif dengan kualitas dalam 

perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a dilakukan secara bertahap yaitu: 

a. 0,5% (nol koma lima persen) berlaku sejak 

tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 

tanggal 30 November 2020. b. 1% (satu persen) 
berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai 

dengan tanggal 30 November 2021. c. 3% (tiga 

persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021. 
 

Hipotesis 

H1 : NPL, BOPO dan PPAP secara simultan 

berpengaruh signifikan terhapad CAR 

H2 : NPL berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap CAR. 
H3: BOPO berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap CAR. 

H4 : PPAP berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap CAR. 

3. METODE PENELITIAN 
Objek Penelitian 

Sugiyono (2014:13) mendeskripsikan 

bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, 

valid, dan reliable tentang variabel tertentu. 

Objek dalam penelitian ini adalah Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Preforming Loan 

(NPL), Beban Operasional Terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO) dan 

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif(PPAP). 

 

Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data kuantitatif yaitu data yang 

berbentuk angka. Data yang digunakan adalah 

laporan keuangan publikasi triwulanan PD BPR 

Bahteramas Bombana periode tahun 2012-2019. 

Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder.Data sekunder berasal 
dari data laporan keuangan publikasi triwulanan 

PD BPR Bahteramas Bombana periode tahun 

2012-2019 yang bersumber dari website 

Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id dan 

melakukan pengambilan data publikasi pada 

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

Teknik Analisis Data 

Uji Asumsi Klasik 
Uji Asumsi Klasik digunakan untuk 

menguji apakah model regresi benar-benar 

menunjukkan hubungan yang signifikan dan 

http://www.ojk.go.id/
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representatif. Ada empat pengujian dalam uji 

asumsi klasik, yaitu: 

Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi variabel 

independen dan variabel dependen atau 

keduanya terdistribusikan secara normal atau 
tidak (Ghozali, 2011:160). Model regresi 

berganda yang baik adalah memiliki distribusi 

data nomal atau mendekati normal. Untuk 

mendeteksi dapat diuji dengan menggunakan 

teknik uji normalitas yakni One Sample 

Kolmogorov Smirnov Test, yaitu pengujian dua 

sisi yang dilakukan dengan membandingkan 

signifikansi hasil uji (p value) dengan taraf 

signifikansi > 0,05. Uji normalitas juga dapat 

dianalisis dengan melihat sebaran titik-titik pada 

garis diagonal table P-P Plots of Regression, 

apabila titik-titik berada di sekitar garis 
diagonal, maka data tersebut dapat dinyatakan 

normal. 

 

Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

memastikan bahwa data bersifat heterogen, 
secara umum tidak memiliki sifat pergerakan 

data yang sama, tidak menumpuk atau tidak 

membentuk pola garis tertentu. Ghozali 

(2011:139), jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap 

disebut sebagai homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk 

mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas 

dalam suatu model regresi linear berganda 

adalah dengan melihat grafik scatterplot atau 

nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID 
dengan residul error yaitu ZPRED. Jika tidak 

ada pola tertentu dan tidak menyebar di atas dan 

di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 
Ghozali (2013) menyebutkan bahwa uji 

autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan-kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi pada suatu 

regresi maka disebut dengan ada masalah 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Uji autokorelasi 

pada penelitian ini dilaksanakan melalui Run 

Test dengan ketentuan probabilitas Asymp.Sig. 
(2-tailed)lebih besar dari signifikansi 0,05. Run 

Test sebagai bagian dari statistik non-parametrik 

dapat pula digunakan untuk menguji apakah 

antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika 

antar residual tidak terdapat hubungan korelasi 

maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau 

random. Run Test digunakan untuk melihat 

apakah data residual terjadi secara random atau 

tidak sistematis (Ghozali, 2013). 

Menurut Suliyanto (2005:64), uji 

autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah 

ada korelasi antara anggota serangkaian data 

observasi yang diuraikan menurut waktu (times 
series) atau ruang (cross section).  Pengambilan 

keputusan pada asumsi ini (uji Durbin Watson) 

memerlukan dua nilai bantu yang diperoleh dari 

Tabel Durbin Watson, yaitu nilai dL dan dU 

untuk K=jumlah variabel bebas dan n=jumlah 

sampel. Jika nilai DW berada di antara nilai dU 

hingga (4-dU), berarti asumsi tidak terjadi 

autokorelasi terpenuhi (Suliyanto, 2005:85). 

Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolineritas bertujuan untuk 

menguji apakah antar variable independen 

mempunyai korelasi sempurna.Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar 

variabel independen.Jika saling berkolerasi, 

maka variable-variabel tersebut tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen 

yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali, 

2011:105). 

Multikolonieritas dapat dilihat melalui 
nilai tolerance dan variance inflation factor 

(VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya.Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cut 

off yang dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 

atau nilai variance inflation factor (VIF) ≥ 10. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi berganda adalah suatu 

teknik ketergantungan. Regresi linier berganda 

digunakan untuk memprediksi hubungan di 

antara lebih dari dua varibel (Martono, 

2014:201). Analisis statistik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda dengan mempergunakan program 

SPSS 20. Analisis regresi berganda dipakai 

untuk menghitung besarnya pengaruh secara 

kuantitatif dari suatu perubahan kejadian 

(variabel X) terhadap kejadian lainnya (variabel 

Y). Analisis regresi berganda dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Non 

Performing Loan (NPL), Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan 
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Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 

periode tahun 2012-2019. Formulasi persamaan 

regresi berganda adalah sebagai berikut: 

Y =  α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + e 

Keterangan :  

Y  = Capital Adequacy Ratio 

(CAR) 
a   = Konstanta  

β1, = Koefisien regresi 1 

X1 = Non Performing Loan (NPL)  
β2  = Koefisien regresi 2. 

X2 = Beban Operasional Terhadap 

Pendapatan  
Operasional (BOPO)  

Β3  = Koefisien regresi 3.  

X3 = Penyisihan Penghapusan Aset 

Produktif  
(PPAP) 

e   = Standard Error 

Pengujian Hipotesis 

Uji F (Simultan) 
Sugiyono (2014:257) menyebutkan 

bahwa uji F adalah pengujian terhadap koefisien 

regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yang terdapat di dalam model 

secara bersama-sama (simultan) terhadap 
variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini 

digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh 

NPL, BOPO dan PPAP terhadap CAR secara 

simultan. F hasil perhitungan ini dibandingkan 

dengan Ftabel yang diperoleh dengan 

menggunakan tingkat resiko atau signifikan 

level 0,05 dengan kriteria sebagai berikut: 

H0 ditolak jika Fhitung> FTabel atau nilai 

sig < 0,05 

H0 diterima jika Fhitung< FTabel atau 

nilai sig > 0,05 
 

Jika H0 diterima dan Ha ditolak, maka 

dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan model regresi berganda yang 

diperoleh sehingga mengakibatkan tidak 

signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel 

bebas bebas secara simultan terhadap variabel 

terikat.  

Uji t (Parsial) 

Sugiyono (2014:250) menjelaskan bahwa 

uji t (t-test) merupakan pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

signifikansi variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial, dengan 
mengasumsikan bahwa variabel independen lain 

dianggap konstan. Kriteria yang digunakan 

dalam menjawab hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

 

H0 diterima jika nilai thitung < ttabel atau nilai 
sig > 0,05  

H0 ditolak jika nilai thitung ≥ ttabel atau nilai 

sig ≤ 0,05 
 

Bila H0 diterima artinya Ha ditolak, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen, sedangkan bila H0 

ditolak dan Ha diterima artinya terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. 

 

Uji Koefisien Determinansi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R2) bertujuan 

untuk mengukur kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen.Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat 
terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2011: 97). 

 

Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Capital Adequacy Ratio (CAR)yang 

menggunakan rumus rasio CAR, digunakan 

untuk mengukur rasio kecukupan modal 

minimum perusahaan/bank. Kecukupan 

modal minimum bank sangat penting bagi 

kelangsungan operasional bank. 

2. Non performing Loan atau kredit bermasalah 

merupakan risiko yang akan dialami oleh 

bank jika nasabah tidak sanggup atau tidak 

mampu untuk membayar angsuran kredit 
yang telah diterima. Rasio NPL merupakan 

rasio perbandingan antara jumlah kredit 

bermasalah terhadap total kredit yang telah 

disalurkan kepada nasabah/masyarakat. Dari 

rasio NPL tersebut, terlihat bahwa risiko 

bank yaitu kredit bermasalah sedang 

dihadapi oleh bank. Dimana jika rasio NPL 

rendah (nilai minimal 5%) maka risiko bank 

mengalami kerugian akibat penyaluran 

kredit juga rendah. 

3. Rasio BOPO merupakan rasio yang 
menunjukkan perbandingan antara beban 

operasional terhadap pendapatan 

operasional. Rasio ini untuk mengukur 

bagaimana tingkat efisiensi bank dalam 
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pengelolaan beban operasional. Jika rasio 

BOPO meningkat maka hal ini menunjukkan 

bank kurang efisien dalam pengelolaan 

kegiatan operasionalnya dikarenakan beban 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

pendapatan operasionalnya. Jika rasio 

BOPO menurun artinya bank mampu untuk 

mengelola kegiatan operasionalnya dengan 

menerapkan pola efisiensi. 
4. PPAP merupakan cadangan yang dibentuk 

bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-

hatian dalam mengelola bank untuk menutup 

kemungkinan kerugian karena kredit macet. 

PPAP dibentuk karena adanya penyaluran 

kredit kepada nasabah atau masyarakat yang 

pemenuhan PPAP dimaksud berdasarkan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset 

Produktif dan Pembentukan Penyisihan 

Penghapusan Aset Produktif Bank 

Perkreditan Rakyat. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Perkembangan Non Performing Loan 

periode 2012-2019 
NPL merupakan rasio keuangan yang 

menggambarkan perbandingan antara jumlah 

kredit bermasalah terhadap total kredit yang 

disalurkan kepada masyarakat. Kategori kredit 

bermasalah jika kolektabilitas kredit mulai 

meningkat yaitu pada angka 3 (kurang lancar), 4 

(diragukan) dan 5 (macet). Adapun secararinci 

perkembangan NPL PD BPR Bahteramas 

Bombana pada periode tersebut yaitu sebagai 
berikut: 
1. Perkembangan Non Performing Loan 

(NPL) pada PD BPR Bahteramas Bombana 

periode 2012-2019, pada tahun 2012 

cenderung mulai mengalami peningkatan 

sampai dengan triwulan IV tahun 2012 

3,36%. Selanjutnya pada tahun 2013 

mengalami penurunan NPL pada triwulan 

IV sebesar 0,71%. Namun pada tahun 2014 

s.d 2019 cenderung mengalami peningkatan 

karena semakin meningkatnya kredit 
bermasalah, meskipun pada tahun 2019 

triwulan IV berada pada posisi 11,1% 

namun angka ini tentunya cukup jauh di 

atas rasio NPL yang seharusnya yaitu 

maksimal 5%. 

2. Peningkatan rasio NPL terbesar terjadi pada 

tahun 2018 yaitu triwulan I sebesar 51,64% 

dan triwulan II sebesar 56,28%. 

Peningkatan NPL ini sangat jauh di atas 

target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 

5%. Hal ini tentunya berdampak pada 

kualitas aktiva produktif yang buruk 

sehingga berdampak pada rentabilitas Bank. 

Hal ini dikarenakan sumber pendapatan 

Bank berasal dari penyaluran kredit kepada 

masyarakat. 

3. Penurunan rasio NPL yaitu terjadi pada 

tahun 2013, dimana pada tahun 2012 mulai 

mengalami peningkatan yang pada triwulan 

II sebesar 0,62% sebenarnya menurun dan 

meningkat kembali pada triwulan III tahun 

2012 namun BPR berhasil menurunkan 
rasio NPL pada tahun 2013 hingga pada 

triwulan IV 2013 mencapai angka sebesar 

0,71%. 

4. Perkembangan NPL pada PD BPR 

Bahteramas Bombana periode tahun 2012 

s.d 2019 rata-rata berada pada angka 

16,53%. 

Perkembangan Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional 

periode 2012-2019 

Tingkat efisiensi bank dalam kegiatan 
operasional dapat diukur dengan rasio 

Beban Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO). 
1. Perkembangan BOPO PD BPR Bahteramas 

Bombana periode tahun 2012 s.d 2019 terus 

mengalami peningkatan dengan rata-rata 
rasio BOPO sebesar 144%. Dimana angka 

ini cukup jauh di atas target yaitu maksimal 

BOPO bank yang baik adalah 90%. Hal ini 

menggambarkan adanya peningakatan 

beban operasional yang justru lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan pendapatan 

operasional bank. 

2. Peningkatan BOPO yang sangat tinggi 

terjadi pada tahun 2012 triwulan I, sebesar 

282,12% dan pada tahun 2017 triwulan I 

sebesar 261,12%. Hal ini penulis 

prediksikan terjadi peningkatan beban 
operasional yang tinggi, peningkatan PPAP 

atas penyaluran kredit. 

3. Penurunan BOPO terjadi pada tahun 

triwulan II tahun 2014 sebesar 49,6%, BPR 

mampu untuk menekan BOPO pada tahun 

tersebut. Penulis prediksikan hal tersebut 

dikarenakan adanya penurunan biaya 

operasional dan pembentukan PPAP atas 

penyaluran kredit. 

Perkembangan Penyisihan Penghapusan 

Aset Produktif (PPAP) periode 2012-

2019 

Penyisihan Penghapusan Aset 

Produktif (PPAP) merupakan cadangan 

yang dibentuk bank dalam rangka prinsip 
kehati-hatian dalam mengelola bank untuk 
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menutup kemungkinan kerugian karena 

kredit macet. 
1. Perkembangan PPAP PD BPR Bahteramas 

Bombana pada tahun 2012-2019 cenderung 

mengalami peningkatan terutama terjadi 
pada tahun 2015 s.d 2018, pada tahun 2017 

triwulan I sebesar Rp7.837.555 ribu dan 

triwulan III sebesar Rp7.013.963 ribu 

dimana pada tahun tersebut juga dilihat 

bahwa perkembangan NPL terus 

mengalami peningkatan sehingga pada saat 

NPL mengalami peningkatan juga akan 

diikuti oleh peningkatan PPAP karena bank 

harus mampu melakukan pencadangan 

umum dan khusus atau penyaluran kredit 

yang dilakukan. Rata-rata perkembangan 
PPAP pada periode dimaksud sebesar 

Rp2.075.757 ribu. 

2. Penurunan PPAP terjadi pada posisi 

triwulan I 2013 sebesar Rp86.268 ribu. Hal 

ini sejalan dengan penurunan rasio NPL. 

Karena dengan rendahnya rasio NPL maka 

pencadangan dana yang dilakukan bank 

juga mengalami penurunan. Tentunya hal 

ini akan berdampak pada rentabilitas dan 

likuiditas bank terjaga, rasio KPMM/CAR 

juga dapat stabil atau optimal. 

Perkembangan Capital Adequacy Ratio 

periode 2012-2019 

Rasio CAR juga disebut sebagai Rasio 
Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum yang 

jumlahnya telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan yaitu minimal 12%. 

1. Perkembangan CAR PD BPR Bahteramas 

Bombana periode 2012 s.d 2019 cenderung 

mengalami penurunan namun pada 

beberapa tahun setelah mengalami 

penurunan kemudian dapat meningkat 

kembali. Rata-rata perkembangan rasio 

CAR BPR sebesar 31,23%. Angka ini 

cukup baik bagi bank karena nilainya sudah 

memenuhi Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan dimana minimal rasio 

KPMM/CAR berada pada posisi 12%. 

2. Peningkatan rasio CAR terjadi pada tahun 

2012 triwulan I dengan angka yang cukup 

signifikan sebesar 72,67%. Tentunya hal ini 

menjadi kekuatan Bank karena dari sisi 

permodalan sudah sangat cukup untuk 

digunakan dalam kegiatan operasional bank 

dalam menjalankan usahanya. 

3. Penurunan CAR paling besar terjadi pada 

tahun 2018 triwulan IV dengan angka -
14,8%. Rasio CAR pada tahun 2018 sangat 

rendah hingga mencapai negatif yang 

artinya rasio Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR) lebih tinggi dibandingkan 

dengan modal bank. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah data yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak.Penulis 

menggunakan analisis dengan melihat sebaran 

titik-titik pada garis diagonal tabel P-P Plots of 

regression.Hasil pengujian normalitas pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa data 

menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak 

terdapat masalah normalitas atau data tersebar 

dengan normal sebagaimanapada gambar di 
bawah ini. 

 

 

Sumber: Data Diolah 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk 

memastikan bahwa data bersifat heterogen, 
secara umum tidak memiliki sifat pergerakan 

data yang sama, tidak menumpuk atau tidak 

membentuk pola garis tertentu. Pada Scatterplot 

dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji 

heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 
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Sumber: Data Diolah 

c. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini 

digunakan uji Durbin Watson dan run test. Hasil 

pengujian sebagai berikut. 

 

 
Sumber : Data Olah  

 

Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai durbin Watson adalah 

sebesar 1,525. Ketentuan menurut Suliyanto 

(2005:85) bahwa apabila nilai dw berada antara 

dL s.d dU maka keputusannya tidak ada 

kesimpulan. Dalam penelitian ini adalah nilai 

dw sebesar 1,525, nilai dL sebesar 1,2437, nilai 

dU sebesar 1,6505. Sehingga keputusannya 

adalah tidak ada kesimpulan. Oleh sebab itu 

dilakukan pengujian autokorelasi dengan 

menggunakan uji run test. Dari hasil uji 

tersebut, nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 

0,208 lebih besar dari signifikansi 0,05. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi sebagaimana hasil uji di 

bawah ini. 

 
Sumber : Data diolah 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolineritas dilakukan untuk 

menguji apakah pada model regresi ditemukan 

korelasi antarvariabel independen. 

 
Sumber: Data Diolah 

 

Berdasarkan hasil uji multikolineritas 

tabel 4.3, dapat dilihat bahwa nilai tolerance 

NPL yaitu 0,359, BOPO yaitu 0,716 dan PPAP 

0,412. Variabel independen dalam penelitian ini 

memiliki nilai tolerance diatas 0,10 yang berarti 

bahwa tidak terjadi korelasi antarvariabel 

independen. Hasil yang sama dilihat dari nilai 

VIF dimana ketiga variabel independen yang 

menunjukan angka di bawah 10. NPL yaitu 

2.787, BOPO yaitu 1,397, PPAP yaitu 2,429 

yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi 

antarvariabel independen. 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
a. Uji Simultan (Uji F) 

Sugiyono (2014:257) menyebutkan 

bahwa uji F adalah pengujian terhadap koefisien 

regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yang terdapat di dalam model 

secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen. 

 
Sumber: Data Olah SPSS 20 tahun 2020 

 Berdasarkan hasil analisis dan 

membandingkan pada tabel F untuk tingkat 

signifikansi α = 0,05 dan derajat bebas diperoleh 

nilai Ftabel sebesar 2,90. Kriteria pengujiannya 

adalah tolak H0 jika Fhitung > Ftabel, dan sebaliknya 

apabila Fhitung < Ftabel  maka H0 diterima. Karena 

dari hasil pengujian diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 15,016 dan Ftabel sebesar 2,90 dimana 

Fhitung = 15,016 > Ftabel =2,90. Kemudian, nilai 

signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan untuk menolak H0 sehingga 

                                    Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Sig. F 

Change 

Durbin-
Watson 

1 .785a .617 .576 12.61842 .000 1.525 

 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Valuea 2.60935 

Cases < Test Value 16 

Cases >= Test Value 16 

Total Cases 32 

Number of Runs 13 

Z -1.258 

Asymp. Sig. (2-tailed) .208 

 

                                                                    Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 105.552 30.828  .002   

NPL -.510 .207 -.482 .020 .359 2.787 

BOPO .144 .035 .567 .000 .716 1.397 

PPAP -6.363 2.422 -.479 .014 .412 2.429 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7172.786 3 2390.929 15.016 .000b 

Residual 4458.287 28 159.225   

Total 11631.073 31    

 



 
52                                        Aslinda/ Pengaruh NPL, BOPO Dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif..... 

H1 diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

antara Non Performing Loan (NPL), Beban 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif 

secara simultan terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR). 

b. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) 

Sugiyono (2014:250) menjelaskan bahwa 

uji t (t-test) merupakan pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

signifikansi variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial. 

 
Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil 

persamaan regresi linear berganda sebagai 

berikut: 

 

Y = 105,552 + (-0,482X1) + 0,567X2 + (-

0,479X3) + e 

 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa 

nilai koefisien regresi Non Performing 

Loan(NPL) sebesar -0,482. Tanda negatif pada 

koefisien regresi dan nilai thitung< ttabel yaitu -

2,466 < 2,0369. Adapun nilai signifikansi 

sebesar 0,020 lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05. 

Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa Non Performing Loan (NPL) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Capital Adequacy Ratio (CAR). Nilai koefisien 

regresi BOPO yaitu sebesar 0,567. Nilai thitung> 

ttabel yaitu 4,103 > 2,0369 sedangkan nilai 

signifikansi variabel BOPO sebesar 0,000 lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yang telah 

ditetapkan yaitu 0,05. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Beban Operasionalterhadap 

Pendapatan Operasional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap CAR. Untuk variabel yang 

ketiga yaitu Penyisihan Penghapusan Aset 

Produktif (PPAP), nilai koefisien regresi sebesar 

-0,479. Tanda negatif pada koefisien regresi dan 

thitung< ttabel yaitu -2,627 < 2,0369 sedangkan 

nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil 

daripada tingkat signifikansi yang telah 

ditetapkan sebesar 0,05, sehingga dari data 

tersebut menunjukkan bahwa Penyisihan 

Penghapusan Aset Produktif berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Capital 

Adequacy Ratio. Berdasarkan persamaan regresi 

linear berganda tersebut dapat disimpulkan 

bahwa untuk variabel independen pertama, 

setiap peningkatan 1 persen NPL akan 

menurunkan CAR sebesar 0,482 persen. Begitu 

pula sebaliknya jika NPL menurun sebesar 1 

persen akan meningkatkan CAR sebesar 0,482 

persen. Variabel independen kedua, setiap 

peningkatan 1 persen BOPO akan meningkatkan 

CAR sebesar 0,567 persen. Sebaliknya, setiap 

penurunan 1 persen BOPO akan menurunkan 

CAR sebesar 0,567 persen. Variabel independen 

ketiga, setiap peningkatan 1 persen PPAP akan 

menurunkan CAR sebesar 0,479. Sebaliknya, 

setiap penurunan 1 persen PPAP akan 

meningkatkan CAR sebesar 0,479. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Sugiyono (2014), koefisien determinasi 

(adjusted R2)berfungsi untuk melihat sejauh 

mana variabel independen dapat menjelaskan 

variabel dependen.Apabila angka koefisien 

determinasi semakin mendekati angka 1 (satu), 

maka pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah semakin kuat, yang 
berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen.Sedangkan nilai koefisien determinasi 

(adjusted R2) yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen adalah 

terbatas. 

Nilai koefisien determinasi yang 

diperoleh melalui hasil pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS 20 sebagaimana pada tabel 

di bawah ini: 

 
Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dijelaskan 

bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) 

adalah sebesar 0,617. Hal ini dapat diartikan 

bahwa sebesar 61,7% variasi Capital Adequacy 

Ratio yang dapat dijelaskan oleh varians dari 

                                                                    Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 105.552 30.828  3.424 .002 

NPL -.510 .207 -.482 -2.466 .020 

BOPO .144 .035 .567 4.103 .000 

PPAP -6.363 2.422 -.479 -2.627 .014 

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 20 tahun 2020 

 

                                             Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .785a .617 .576 12.61842 
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ketiga variabel bebas atau independen yaitu Non 

Performing Loan, Beban Operasional 

Pendapatan Operasional dan Penyisihan 

Penghapusan Aset Produktif. Sisanya sebesar 

38,3% dijelaskan oleh variabel independen atau 

faktor lain di luar variabel independen yang ada 

dalam penelitian ini. Nilai R sebesar 0,785 atau 

sebesar 78,5% variasi Capital Adequacy Ratio 

yang dapat dijelaskan oleh varians dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel 

dependen yaitu NPL terhadap CAR, BOPO 

terhadap CAR dan PPAP terhadap CAR. 

 

Pembahasan 

NPL, BOPO dan PPAP Secara Simultan 

Berpengaruh TerhadapCapital Adequacy 

Ratio 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel independen yaitu 

NPL, BOPO dan PPAP secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu CAR. Dapat diartikan 

bahwa jika NPL atau kredit bermasalah 

meningkat, PPAP juga meningkat karena bank 

akan melakukan pencadangan kerugian, maka 

BOPO pun ikut meningkat. Hal ini akan 

berpengaruh pada rasio kecukupan modal 

minimum bank karena bank mengalami 

kerugian akibat peningkatan kredit bermasalah 

yang juga berdampak pada peningkatan PPAP 

sehingga mempengaruhi modal bank dalam 

pelaksanaan kegiatan operasional. Namun 

dengan peningkatan NPL, PPAP dan BOPO 

maka akan menyebabkan pemilik saham 

melakukan setoran modal terhadap BPR. 

Sehingga dengan adanya setoran modal tersebut 

akan meningkatkan rasio Capital Adequacy 

Ratio pada BPR. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian oleh Prasetya Adi 

Pratama (2018) menunjukkan secara bersama-

sama (simultan) Net Interest Margin, Non 

Performing Loan, Return on Asset, Loan to 

Desposit Ratio, dan Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional berpengaruh signifikan 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). 

 

NPLBerpengaruh Negatif dan Signifikan 

Terhadap Capital Adequacy Ratio 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap CAR. Hal tersebut 

disebabkan karena rasio NPL dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 2019 cenderung 

mengalami peningkatan, sehingga bank harus 

melakukan pencadangan kerugian akibat 

peningkatan kredit bermasalah. Sehingga hal ini 

menyebabkan rasio CAR mengalami penurunan 

hingga tahun 2018 mencapai -15%.Sehingga 

dapat diartikan bahwa NPL berpengaruh 

signifikan terhadap CAR.Hal ini masih perlu 
dilakukan peningkatan pada kinerja Bank 

dengan menurunkan NPL sampai dengan angka 

maksimal 5%. Meskipun pada tahun 2019 

terdapat tambahan modal dari pemilik saham, 

namun rasio NPL masih di atas 5%, jika rasio 

NPL tidak dapat ditekan maka hal ini akan 

menyebabkan CAR mengalami penurunan. 

Peningkatan kredit bermasalah pada bank yang 

terus menerus akan menyebabkan bank 

melakukan pencadangan kerugian sehingga hal 

ini akan berdampak pada laba bank, jika laba 
bank menurun maka modal pun akan menurun 

karena bank harus membiayai kegiatan 

operasional hanya dari modal bank itu sendiri. 

Sehingga harus menjadi perhatian bagi pihak 

bank untuk menerapkan prinsip kehati hatian 

dalam pemberian kredit maupun aset yang 

tergolong memiliki risiko operasional, risiko 

likuiditas dan risiko pasar. 

Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang telah dilakukan oleh Ayusta 

Riana Dewi dan I Putu Yadnya (2017) yang 

juga meneliti mengenai Pengaruh Size, 

Likuiditas, Resiko Kredit dan Rentabilitas 

Terhadap Rasio Kecukupan Modal pada BPR di 

Provinsi Bali periode 2015-2016. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa NPL 

berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR. 

Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi NPL 

maka kecukupan modal bank akan menurun. 

 

BOPOBerpengaruh Positif dan 

Signifikan terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR) 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Beban Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Capital 
Adequacy Ratio (CAR). Hal ini disebabkan 

karena peningkatan beban operasional terhadap 

pendapatan operasional akan berdampak pada 

pemenuhan modal dari pemilik saham. Dimana 

jika terjadi peningkatan beban operasional dari 

pendapatan operasional maka pemilik saham 

akan melakukan setoran modal pada bank untuk 

memenuhi kebutuhan modal minimum yang 
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memiliki syarat minimal 12%. Berdasarkan data 

laporan keuangan publikasi juga terlihat bahwa 

pada tahun 2019 terdapat setoran modal dari 

pemilik saham bank karena melihat adanya 

peningkatan beban operasional, sehingga 

dengan adanya setoran modal tersebut maka 

akan meningkatkan rasio CAR. 

Penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Alvita Chatarine dan Putu 

Vivi Lestari (2014) meneliti tentang Pengaruh 

Kualitas Aktiva Produktif, BOPO terhadap 

ROA dan CAR pada BPR Kabupaten Badung. 

Hasil penelitian bahwa biaya operasional 

pendapatan operasional berpengaruh negatif 

signifikan terhadap return on asset, biaya 

operasional pendapatan operasional 

berpengaruh positif signifikan terhadap capital 

adequacy ratio. 

 

PPAPBerpengaruh Negatif dan 

Signifikan Terhadap Capital Adequacy 

Ratio 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Capital Adequacy Ratio (CAR). Hal ini 

disebabkan karena PPAP merupakan cadangan 

kerugian yang wajib dibentuk oleh bank yang 

terdiri atas dua bagian yaitu PPAP umum dan 

khusus. PPAP umum dibentuk atas adanya 

kualitas kredit lancar sedangkan PPAP khusus 
dibentuk atas adanya kualitas kredit dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan 

macet. 

Jika PPAP meningkat tentunya akan 

berdampak pada CAR/KPMM. Peningkatan 

PPAP disebabkan karena meningkatnya 

NPL/kredit bermasalah. Sehingga akan 

berdampak pada laba bank. Jika laba menurun 

maka kegiatan operasional sepenuhnya berasal 

dari modal sehingga hal ini akan menurunkan 

rasio CAR/KPMM. Sebaliknya jika PPAP 
menurun, disebabkan karena rasio NPL 

menurun sehingga rentabilitas bank akan naik 

dan kecukupan CAR/KPMM meningkat atau 

terjaga. 

Secara keseluruhan kontribusi variabel 

X1 (Non Performing Loan), X2 (Beban 

Operasional Pendapatan Operasional), X3 

(Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) dalam 

menjelaskan variabel Y (Capital Adequacy 

Ratio) adalah sebesar 0,617 (nilai R square) atau 

sebesar 61,7%. Sedangkan sisanya dijelaskan 

oleh variabel independen lain di luar dari 

variabel independen dalam penelitian ini. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Non Performing Loan 

(NPL), Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan Penyisihan 

Penghapusan Aset Produktif (PPAP) terhadap 

Capital Adequacy Ratio (CAR) pada PD BPR 
Bahteramas Bombana periode 2012 s.d 2019. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Non Performing Loan, Beban Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional dan 

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif 

secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio. 

Artinya bahwa jika NPL atau kredit 

bermasalah meningkat, PPAP juga 

meningkat karena bank akan melakukan 

pencadangan kerugian, maka BOPO pun 
ikut meningkat. Hal ini akan berpengaruh 

pada rasio kecukupan modal minimum bank 

karena bank mengalami kerugian akibat 

peningkatan kredit bermasalah. Namun 

dengan peningkatan NPL, PPAP dan BOPO 

maka akan menyebabkan pemilik saham 

melakukan setoran modal terhadap BPR. 

Sehingga dengan adanya setoran modal 

tersebut akan meningkatkan rasio Capital 

Adequacy Ratio pada BPR. 

2. Non Performing Loan berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap Capital Adequacy 

Ratio. Artinya bahwa semakin tinggi rasio 

NPL maka akan menyebabkan bank 

melakukan pencadangan kerugian yang lebih 

besar sehingga menyebabkan Capital 

Adequacy Ratio menurun. 

3. Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio. 

Artinya bahwa jika terjadi peningkatan 

beban operasional terhadap pendapatan 

operasional maka pemilik saham akan 
melakukan setoran modal pada bank untuk 

memenuhi kebutuhan modal minimum yang 

memiliki syarat minimal 12%. Setoran 

modal dimaksud dapat meningkatkan rasio 

CAR. 

4. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Capital Adequacy Ratio. Artinya bahwa jika 

PPAP meningkat karena kredit bermasalah 

maka akan menyebabkan laba bank menurun 

karena bank harus melakukan pencadangan 
kerugian. Jika laba bank menurun maka 

menyebabkan rasio CAR atau Kecukupan 

Modal Minimum Bank menurun. 
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Saran 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, 

penulis memberikan saran kepada peneliti 

selanjutnya sebagai bahan pertimbangan pada 

saat melakukan penelitian dengan variabel yang 

sama. 
1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas 

sampel penelitian. Selain itu, peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan variabel 

bebas di luar variabel bebas dalam penelitian 

ini yang berpengaruh terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) seperti Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Return On Asset 

(ROA), size atau ukuran bank dan lain 

sebagainya. 

2. Bagi manajemen PD BPR Bahteramas 

Bombana dapat meningkatkan kinerja 

keuangannya dari sisi NPL, BOPO dan 
PPAP. Dimana rasio ini merupakan rasio 

untuk mengukur usaha perkreditan yang 

dilakukan oleh bank dalam proses 

penyaluran kredit yang sangat berdampak 

pada rentabilitas bank dan dapat 

meningkatkan penguatan kapasitas dari 

pemenuhan modal minimum/CAR BPR 

serta menjaga rasio BOPO agar tetap pada 

angka yang stabil sesuai ketentuan yaitu 

maksimal 80%. 
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Paper type: Research Paper 

 

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak 

berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Kendari. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Jumlah pegawai pajak yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 37 pegawai pajak dari Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kendari.Metode penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling dengan metode 

pengolahan data analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan 

penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. 
Variabel yang paling signifikan terhadap penerimaan pajak adalah 

kewajiban kepemilikan NPWP dengan nilai beta (0,393).. 
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1. PENDAHULUAN 

Pajak yaitu tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah negara dengan cara memungut bayaran 

terhadap seluruh masyarakat yang tinggal di negara 

tersebut dengan hukum-hukum yang berlaku. 
Pemerintah Indonesia mengharapkan melalui pajak 

dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap 

peningkatan pendapatan negara. Indonesia saat ini 

masih mengalami berbagai masalah hampir di berbagai 

sektor yang ada. Salah satu masalah terbesar adalah 

pada sektor ekonomi. Untuk mengatasinya, pajak 

diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif. Karena 

pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam 

negeri yang dapat digunakan untuk membiayai 

keperluan Negara (Listyaningtyas, 2012). 

Kontribusi penerimaan pajak terhadap 

penerimaan negara diharapkan meningkat dari tahun ke 
tahun.Upaya memaksimalkan penerimaan pajak, 

pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat agar membayar pajak. Pemberian 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap 

wajib pajak harus disertai dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban perpajakan. Pengesahan pemberian NPWP 

dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan 

Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan 

kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak.Selain 

mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 
pemerintah juga perlu meningkatkan penegakkan 

hukum lain. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat 

berupa pemeriksaan dan penagihan. Sistem 

pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan 

kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, 

pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak 

oleh WP (Sadhani dalam Sukirman, 2011:88).  

Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat 

mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP 

yang diperiksa. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk 
memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga 

tidak mengulangi perbuatan yang sama dimasa depan. 

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan 

yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan 

penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan 

pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang 

menunggak pembayaran pajaknya (Ginting, 2006:12). 

Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya 

wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang 

pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat 
dan memaksa. Menurut Undang-undang nomor 19 

tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah 

serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi 

utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur 

atau memperingatkan, melaksanakan penagihan 

seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang 

telah disita. 

Mengacu pada uraian di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, 

Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap 

Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Kendari)”. 

 

2.  TINJAUANPUSTAKA 

Pengertian Pajak 
Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU  No. 

28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan adalah sebagai berikut; “Pajak adalah 

kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Nomor Pokok Wajib Pajak 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah 

nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai 

sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya (Mardiasmo, 2009:23). Selanjutnya 

Resmi (2009:26), Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan 

suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

wajib pajak. 

Pemeriksaan Pajak 

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2007 dikutip dari Pardiat (2008:11) 
adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan pajak adalah 

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.   

Menurut Priantara (2000:24), pemeriksaan 

merupakan interaksi antara pemeriksa dengan wajib 

pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari wajib 

pajak sehingga pelaksnaan pemeriksaan dapat lebih 

efektif. Sedangkan menurut Pardiat (2008:11) 

pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada 
pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen 

dan catatan yang dilaksanakan secara objektif  dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 
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Penagihan Pajak 

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang 

No. 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian 

tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak 

dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan 

pencegahan, melaksankaan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 

Penerimaan Pajak 
Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan 

yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat 

dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan 

pemeritah serta kondisi masyarakat.Menurut Suryadi 

(2006), Pengertian Penerimaan Pajak adalah sumber 

pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja 

rutin maupun untuk pembangunan. 

Peran sektorperpajakan sangatlah penting dalam 

mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan 

kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya 
pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu 

institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan 

yang mengemban tugas untuk mengamankan 

penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat 

memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang 

senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah 

tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

sosial maupun ekonomi di masyarakat. 

Hipotesis Penelitian 

1. H1 : Kewajiban Kepemilikan NPWP,  

Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Penerimaan Pajak    

2. H2: Kewajiban  Kepemilikan  NPWP  

secara parsial berpengaruh positif dan  

signifikan terhadap  Penerimaan Pajak  

3. H3 : Pemeriksaan  Pajak secara parsial 

berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap 

Penerimaan Pajak 
4. H4 : Penagihan Pajak secara parsial 

berpengaruh positif dan  signifikan terhadap 

Penerimaan Pajak  

 

 
 

3. METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh 

kewajiban kepemilikan NPWP (X1), pemeriksaan pajak 

(X2) dan penagihan pajak (X3) terhadap penerimaan 
pajak (Y) yang akan dilakukan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kendari yang beralamat di Jl. Sao-Sao 

Nomor 188 Kendari. 

 

Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kendari dengan jumlah 

populasi 107 petugas pajak.Tekhnik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Nonprobability Sampling dengan metode Convenience 

sampling berarti unit sampel yang ditarik mudah 

dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur 

dan bersifat kooperatifdan analisis linear berganda.  

Total sampel dalam penelitian ini  sebanyak 50 

orang yang terdiri dari petugas pajak seksi pelayanan, 

seksi pemeriksaan pajak dan seksi penagihan pajak. 

Metode Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan untuk kepentingan 

penelitian ini, meliputiSumber data primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2009:103). Metode data 

primer yang digunakan yaitu metode survey dengan 

teknik kuesioner (questionnaires). Kuesioner 

didistribusikan secara personal, sehingga peneliti dapat 

berhubungan langsung dengan responden dan 

memberikan penjelasan seperlunya dan kuesioner dapat 

langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh 

responden. Kuesioner didistribusikan langsung kepada 

pegawai pajak seksi pelayanan, pemeriksaan pajak, dan 

penagihan pajak pada KPP Pratama Kendari. Kemudian 
diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.  

Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran 

adalah skala interval atau sering disebut skala LIKERT 

yaitu skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban.  

 

Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan untuk 

menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu, dengan 

menggunakan uji statistik deskriptif,  uji  kualitas data, 
asumsi  klasik, dan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji analisis linear berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda 
 Pengujian hipotesis yang digunakan dalam  

penelitian  ini menggunakan model persamaan analisis 

regresi yaitu analisis regresi berganda.Dalam penelitian 

ini didapat persamaan regresi yaitu: 

Y = a + b1X1 + b2 X2 + b3X3 + e 

Keterangan :  
Y:penerimaan pajak  

a  : konstanta  

b1 : Koefisien regresi (menunjukkan angka 

peningkatan atau penurunan variabel  

dependen yang didasarkan pada hubungan  

nilai variabel  independen)  

X1 : Kewajiban Kepemilikan NPWP.  

X2 : Pemeriksaan Pajak.  

X3 : Penagihan Pajak.  

e : Error.  

Definisi Operasional Variabel 
1. Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
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adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya.  

2. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan 

mnghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka  melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  

3. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar 

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika 

dan sekaligus memberitahukan surat paksa, 

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang 

telah disita.  

4. Penerimaan Pajak adalah sumber penerimaan yang 

dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat 

dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan 

pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan 

Pajak merupakan sebuah realisasi dari proses 

pemeriksaan pajak yang optimal. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 50 

Kuesioner dengan jumlah kuesioner yang kembali 
berjumlah 37 atau 74%. 

Analisis Statistik Deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk 

memberikan gambaran data tentang jumlah data, 

minimum, maximum, mean (rata-rata) dan standar 
deviasi masing-masing variabel disajikan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Uji Validitas Instrumen Instrumen 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampuuntuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Hasil uji 

validitas masing- masing variabel dapat di uraikan 

sebagai berikut: 

 Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Kewajiban  

Kepemilikan NPWP 
Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Sig. Keterangan 

X1.1 .728 .000 Valid 

X1.2 .546 .000 Valid 
X1.3 .695 .000 Valid 
X1.4 .769 .000 Valid 
X1.5 .728 .000 Valid 
X1.6 .706 .000 Valid 
X1.7 .551 .000 Valid 
X1.8 .740 .000 Valid 
X1.9 .650 .000 Valid 
X1.10 .625 .000 Valid 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan pajak 
Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Sig. Keterangan 

X2.1 .571 .000 Valid 

X2.2 .538 .001 Valid 
X2.3 .757 .000 Valid 
X2.4 .431 .008 Valid 
X2.5 .772 .000 Valid 
X2.6 .542 .001 Valid 
X2.7 .591 .000 Valid 
X2.8 .428 .008 Valid 
X2.9 .692 .000 Valid 
X2.10 .549 .000 Valid 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Penagihan Pajak 
Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Sig. Keterangan 

X3.1 .815 .000 Valid 

X3.2 .709 .000 Valid 
X3.3 .828 .000 Valid 
X3.4 .659 .000 Valid 
X3.5 .776 .000 Valid 
X3.6 .798 .000 Valid 
X3.7 .780 .000 Valid 
X3.8 .851 .000 Valid 
X3.9 .850 .000 Valid 
X3.10 .756 .000 Valid 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak 

Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Sig. Keterangan 

Y.1 .606 .000 Valid 

Y.2 .707 .000 Valid 
Y.3 .692 .000 Valid 
Y.4 .657 .000 Valid 
Y.5 .617 .000 Valid 
Y.6 .658 .000 Valid 

Dari masing-masing tabel terlihat bahwa semua 

butir pernyataan variabel Independen dan dependen 
berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian 

valid. 

N Min Max Mean
Std. 

Deviation

KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP X1 37 32 50 44.14 4.138

PEMERIKSAAN PAJAK X2 37 36 50 42.19 3.581

PENAGIHAN PAJAK X3 37 38 50 45.08 4.297

PENERIMAAN PAJAK Y 37 20 30 26.08 2.373

Valid N (listw ise) 37

Descriptive Statistics
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Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas akan dilakukan jika suatu 

instrumen telah dipastikan validitasnya. 

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Instrumen 

 
Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini 

reliabel karena mempunyai nilai Cronbach’s Alpha 

lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

item pernyataan yang digunakan akan mampu 

memperoleh data yang konsisten. 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas digunkan untuk melihat apakah 

nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki nilai residual normal 

atau mendekati normal. 

Berdasarkan grafik normal plot pada gambar 4.7 

menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam 

penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat 
titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

Tabel 4.7 Uji Kolmogorof-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 37 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.69751529 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .106 

Positive .106 

Negative -.091 

Test Statistic .106 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji Kolmogorov 

Smirnov, bahwa data variabel kewajiban kepemilikan 

NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan 

penerimaan pajak mempunyai nilai signifikan 0.200 

dimana hasilnya menunjukkan tingkat signifikan lebih 

besar dari α = 0,05. Hal ini berarti bahwa nilai data 

tersebut signifikan. Sehingga H0 diterima, artinya 

bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

KEWAJIBAN 
KEPEMILIKAN NPWP 

X1 

.789 1.267 

PEMERIKSAAN 

PAJAK X2 
.797 1.254 

PENAGIHAN PAJAK 
X3 

.968 1.033 

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK Y 

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan 

tidak ada nilai variabel independen yang memiliki nilai 

tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada kolerasi 

antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. 

Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

juga menunjukkan hal yang sama, Jadi tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 

10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolonieritas antar variabel independen dalam 
model regresi. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan gambar 4.2.6.3, grafik scatterplot 

menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah 

angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu 

pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi 

 

Variabel
Cronbach 

Alpha
N of Item Keterangan

Kewajiban 

Kepemilikan 

NPWP

0.867 10 Reliabel

Pemeriksaan 

Pajak
0.791 10 Reliabel

Penagihan 

Pajak
0.927 10 Reliabel

Peneriman 

Pajak
0.725 6 Reliabel
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Hasil Uji Regresi Berganda 

Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai konstanta 

sebesar 0,7698 artinya kewajiban kepemilikan NPWP 

(X1), pemeriksaan pajak (X2) dan penagihan pajak 
(X3) dianggap konstan maka upaya peningkatan 

penerimaan pajak konstan sebesar sebesar 0,769. 

Koefisien regresi variabel kewajiban kepemilikan 

NPWP (X1) sebesar 0,393 artinya kewajiban 

kepemilikan NPWP mengalami kenaikan 1%, maka 

upaya peningkatan penerimaan pajak (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,393 dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien 

regresi variabel pemeriksaan pajak (X2) sebesar 0,310 

artinya pemeriksaan pajak mengalami kenaikan 1%, 

maka upaya peningkatan penerimaan pajak (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,310 dengan asumsi 
variable independen lain nilainya tetap. Koefisien 

regresi variabel penagihan pajak (X3) sebesar 0,268 

artinya penagihan pajak mengalami kenaikan 1%, maka 

upaya peningkatan penerimaan pajak (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,268 dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Berdasarkan tabel 4.12 Model Summary, 

diperoleh nilai diperoleh nilai Adjusted R² sebesar 

0.442 Hal ini menunjukkan bahwa persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen (kewajiban 

kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan 
pajak) terhadap variabel dependen (penerimaan pajak) 

sebesar 44,2%. Atau variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model (kewajiban kepemilikan 

NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak) 

mampu menjelaskan sebesar 44,2% variasi variabel 

dependen (penerimaan pajak). Sedangkan sisanya 

sebesar 55,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, 

seperti variabel kesadaran masyarakat. 

Hasil Uji Hipotesis 

Uji Signifikan Simultan (Statistik F) 

Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik F 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai 

signifikan sebesar 0.000 atau lebih kecil dari nilai 

probabilitas (p-value) 0.05 (0.000 < 0.05), ini berarti 

bahwa variabel independen yaitu kewajiban 

kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan 

pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama terhadap penerimaan pajak. 

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Statistik t) 

 

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui 

tingkat signifikan untuk masing-masing variabel bebas. 

Dari ketiga variabel bebas tersebut yang dimasukkan 

dalam model regresi menghasilkan nilai yang signifikan 

p value < 0,05. Hasil signifikan menunjukkan nilai 

0,008 < 0.05 yang berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan.maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti ada 

pengaruh yang signifikan antara masing-asing variabel 

independen dan variabel dependen. 

Pembahasan 

Pengaruh  Kewajiban  Kepemilikan  NPWP, 

Pemeriksaan Pajak, dan   Penagihan Pajak 

terhadap Penerimaan Pajak 

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) .796 4.631 .172 .864

KEWAJIBAN 

KEPEMILIKAN 

NPWP X1

.225 .080 .393 2.805 .008

PEMERIKSAAN 

PAJAK X2
.205 .092 .310 2.220 .033

PENAGIHAN 

PAJAK X3
.148 .070 .268 2.119 .042

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK Y

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients t Sig.

1

Model R R Square
Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 .699
a .488 .442 1.773

Model Summary
b

a.   Predictors: (Constant), Penagihan Pajak X3, 

Pemeriksaan Pajak X2, Kewajiban Kepemilikan Npwp 

b.   Dependent Variable: Penerimaan Pajak Y

Sum of 

Squares
Df

Mean 

Square
F Sig.

Regression 99.021 3 33.007 10.500 .000
b

Residual 103.736 33 3.144

Total 202.757 36

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK Y

b. Predictors: (Constant), PENAGIHAN PAJAK X3, PEMERIKSAAN 

PAJAK X2, KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP X1

Model

1

Standardized 

Coefficients

B
Std. 

Error
Beta

(Constant) .796 4.631 .172 .864

KEWAJIBAN 

KEPEMILIKAN 

NPWP X1

.225 .080 .393 2.805 .008

PEMERIKSAAN 

PAJAK X2
.205 .092 .310 2.220 .033

PENAGIHAN 

PAJAK X3
.148 .070 .268 2.119 .042

1

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK Y

Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik t

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.
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Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R2) 

diperoleh nilai sebesar 0.442 Hal ini menunjukkan 

bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen (kewajiban kepemilikan NPWP, 

pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak) terhadap 

variabel dependen (penerimaan pajak) sebesar 44,2%. 

Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam 

model (kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan 
pajak, dan penagihan pajak) mampu menjelaskan 

sebesar 44,2% variasi variabel dependen (penerimaan 

pajak). Sedangkan sisanya sebesar 55,8% dipengaruhi 

atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti variabel 

kesadaran masyarakat (Suryadi, 2006), inflasi dan 

tingkat kepatuhan wajib pajak (Muiz, 2012). 

Secara empiris hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Yuli Farida (2015) dan Rano 

Prano (2017) yang menyatakan bahwa kewajibam 

kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan 
pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerimaan pajak. 

 

 

Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP 

terhadap penerimaan pajak 

kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan Ho ditolak dan Ha 

diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara 

masing-masing variabel independen dan variabel 

dependen. Sesuai dengan fungsinya NPWP merupakan 

suatu sarana administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

wajib pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga 

ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan 

administrasi perpajakan. Sehingga bagi wajib pajak 

yang telah memiliki NPWP diharuskan membayar pajak 

terutangnya.  

Menurut Waluyo (2009:30), setiap orang yang 

dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan 

nomor pokok wajib pajak/NPWP, atau 

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP 

sehingga menimbulkan kerugian bagi pendapatan 

negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 
(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda 

paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan 

paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang 

terutang. Dengan adanya kewajiban memiliki NPWP 

dan sanksi yg diberikan jika menyalahgunakan NPWP 

tersebut, maka wajib pajak harus membayar pajak 

terutangnya dengan demikian dapat meningkatkan 

penerimaan pajak.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Yulia (2015) dan Rano Prano 

(2017) yang menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan 

NPWP berpengaruh secara signifikan terhadap 

penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan 

negara tersebut maka pemerintah memberlakukan suatu 

kebijakan berupa keharusan dalam kepemilikan nomor 

pokok wajib pajak (NPWP) bagi masyarakat sebagai 

identitas wajib pajak yang memiliki banyak fungsi 

dalam bidang perpajakan maupun dalam bidang 

lainnya, salah satunya di bidang pajak adalah dalam hal 

pembayaran pajak. 

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap 

penerimaan pajak 
Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadapn 

penerimaan pajak, maka Semakin banyak pemeriksa 

pajak melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan 

pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa 

semakin efektif seorang karyawan pemeriksa pajak 

dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan 
pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 545/KMK.04/2000 dapat meningkatkan 

penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Peran 

pemeriksaan sebagai pendongkrak penerimaan pajak 

mengharuskan adanya pengawasan yang efektif 

terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pengawasan 

atau pengendalian intern terhadap pemeriksaan pajak ini 

diimplementasikan dalam bentuk administrasi dan 

monitoring terhadap pemeriksaan pajak.  

Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk 

meredam kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk 

meminimalkan pajaknya. Dalam rangka pemenuhan hak 
dan kewajiban perpajakan wajib pajak, DJP melakukan 

pemeriksaan rutin kepada wajib pajak. Apabila telah 

dilakukan pemeriksaan dengan baik maka akan 

berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Listiyaningtias (2012). 

Fitrianingsih (2017), Yuli Farida (2015) dan Rano 
Prano (2017) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara 

pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. 

Pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan 

kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, 

pemotongan, dan pemungutan serta penyetoran pajak 

oleh WP (Sadhani, 1995).  

Pengaruh penagihan pajak terhadap 

penerimaan pajak 

 Penagihan pajak berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak Semakin penagihan pajak itu 

dilakukan maka penerimaan pajak semakin meningkat.  

Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak 

mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk 

memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, 

sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. 

Adapun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

dirjen pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan 
biaya penagihan pajaknya, yaitu melalui tahapan-

tahapan penagihan pajak.  

Upaya penagihan dilakukan dengan 

memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang 

ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat 

menghasilkan penerimaan pajak dan juga 
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mempertimbangkan segi keadilan dalam 

memperlakukan wajib pajak Oleh sebab itu, diupayakan 

agar setiap wajib pajak akan mendapatkan giliran untuk 

diperiksa dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban 

perpajakannya. Jika wajib pajak setelah ditagih pun 

belum memenuhi penagihan pajak maka KPP berhak 

menagih dengan surat paksa pajak sesuai dengan 

hukum perpajakan (Adhitya et all, 2017). 

Serangkaian tahapan-tahapan agar wajib pajak 

melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak 

dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan 

surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual 

barang yang telah disita. Diharapkan dengan 

serangkaian tahapan-tahapan tersebut dapat membuat 

wajib pajak patuh serta tepat waktu dalam membayar 

kewajiban perpajakannya, sehingga dapat menigkatkan 

penerimaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Adhitya et all, 2017), 

Yuli Farida (2015) dan Rano Prano (2017) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara penagihan pajak terhadap penerimaan 

pajak. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajakdan 

penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Respon 

den penelitian ini berjumlah 37 orang  pegawai pajak 

(fiskus) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Kendari. Berdasarkan pada data yang telah 

dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan 

terhadap permasalahan dengan menggunakan model 

regresi berganda, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. VariabelkewajibankepemilikanNPWP,pemeriks

aanpajakdanpenagihan pajak berpengaruh 

positif signifikan terhadap penerimaan pajak 

diKantor Pelayanan Pajak PratamaKendari. 

Sehingga jika kepemilikan NPWP, pemeriksaan 

pajak, dan penagihan pajak meningkat, maka 

penerimaan pajak juga akan meningkat. 

2. Kewajiban Kepemilikan NPWP secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerimaan pajak. Sesuai dengan fungsinya 

NPWP merupakan suatu sarana administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas wajib pajak. NPWP 

juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban 

dalam membayar pajak dan pengawasan 

administrasi perpajakan. 

3. Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikanterhadap penerimaan 

pajak. Semakin banyak pemeriksa pajak 

melakukanpemeriksaan pajak maka penerimaan 

pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti 

bahwa semakin efektif seorang karyawan 

pemeriksa pajak dalam melakukan setiap 

tahapan-tahapan pemeriksaan pajak sesuai 

peraturan dapat meningkatkan penerimaan 

negara dalam sektor perpajakan. 
4. Penagihan Pajak secara parsial berpengaruh 

positif dan  signifikan terhadap penerimaan 

pajak. Semakin penagihan pajak itu dilakukan 

maka penerimaan pajak semakin meningkat.  

Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak 

yang tidak mau membayar pajaknya dapat 

dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam 

membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan 

penerimaan pajak.  

Saran 
Hasil menyatakan bahwa kewajiban 

kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan 

pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan 

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari 

maka perlu adanya peningkatan kewajiban kepemilikan 

NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, 

dengan demikian peneliti akan memberikan saran 

untuk penelitian selanjutnya: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel 

independen yang mempengaruhi penerimaan  

pajak.Oleh karena itu  penulis  mengharapkan 

partisipasi  aktif peneliti berikutnya untuk meneliti 

faktor-faktor lain yang  dapat mempengaruhi 

penerimaan pajak. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 37 sampel 

responden diKPP Pratama Kendari. Sehingga 

diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan lebih banyak sampel dapat 
memperoleh hasil yang akurat mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja pemeriksaan 

pajak. 
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Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Aspek 

Implementasi dan manfaat anggaran berbasis kinerja baik secara 

parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas kinerja di Polda 

Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif 

yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh ataupun 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Sampel pada penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Biro Perencanaan 

Umum dan Anggaran Polda Sultra untuk anggaran tahun 2019. 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda dengan Software SPSS 22. Hasil 
Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek implementasi dan manfaat 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja. Aspek Implementasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Dan aspek manfaat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. 
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1. Pendahuluan 

Perubahan sistem penganggaran di 

Indonesia mulai dilaksanakan sejak pelaksanaan 

reformasi secara menyeluruh dalam tatanan sistem 

pemerintahan sehingga berdampak pada sistem 
penganggaran dengan menggunakan sistem 

anggaran berbasis kinerja. Reformasi pada sistem 

penganggaran telah berlangsung kurang lebih dari 

17 (tujuh belas) tahun telah dan memberikan 

warna tersediri dalam menentukan berbagai 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Kebijakan yang telah dilaksanakan yang cukup 

banyak, dengan menentukan tiga pilar sistem 

penganggaran yang diterapkan yakni, sistem 

anggaran terpadu, sistem penganggaran berbasis 

kinerja dan kerangka pengeluaran jangka 
menengah. Memperhatikan pelaksanaan 

reformasi anggaran saat ini jika  dikaitkan dengan 

apa yang telah dilaksanakan hingga saat ini maka 

yang paling tepat ingin kita wujudkan dalam 

perbaikan sistem anggaran baik dari sisi 

perencanaan dan pendanaanya adalah budgeterry 

governance. Dalam konteks perwujudan 

budgetary governance, maka seharusnya kita 

sudah dapat mengapresiasi keberhasilan proses 

reformasi anggaran yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dengan prinsip-prinsip budgetary 

governance  sudah terwujud dengan 
baik.Budgetary governance pada dasarnya adalah 

merupakan sebuah proses atau upaya untuk 

merumuskan atau menyusun anggaran tahunan, 

mengawasi pelaksanaan anggaran tahunan 

tersebut serta memastikan keselarasan alokasinya 

dengan tujuan anggaran itu disusun yaitu untuk 

memenuhi kepentingan publik. Budgetary 

governance menggambarkan proses, dasar hukum, 

struktur organisasi dan institusi yang terlibat 

dalam mewujudkan proses tersebut di atas. 

Langkah-langkah tersebut adalah dalam rangka 
memastikan bahwa sistim penganggaran yang 

disusun dapat tercapai    tujuan yang diingingkan 

yakni secara berkesinambungan dan waktu yang 

lama dimana tujuannya yakni terlaksananya 

anggaran yang efektif serta efisien. 

Menurut public governance and teritorial 

development directorate, (Warta Anggaran DJA 

Kemenkeu edisi-32, 2018:19), sebagai berikut : 

a. Kelola anggaran dengan jelas, dapat 

dipercaya dan dapat digunakan untuk 

memperkirakan pagu dalam rangka 

mengelola kebijakan fiskal. 

b. Sesuaikan anggaran dengan prioritas strategis 

jangka menengah dari pemerintah. 

c. Rancang kerangka penganggaran modal 

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 

nasional dengan biaya yang efektif dan cara 

yang logis.  

d. Pastikan dokumen dan data anggaran bersifat 

terbuka, transparan dan dapat diakses.  

e. Lakukan pembahasan yang inklusif, 

partisipatif dan realistis dalam menentukan 

pilihan anggaran.  

f. Sajikan laporan keuangan publik yang 

komprehensif, akurat dan handal.  

g. Secara aktif merencanakan, mengelola dan 

memantau pelaksanaan anggaran.  

h. Pastikan bahwa kinerja, evaluasi dan value 
for money merupakan bagian yang integral 

dari proses penganggaran.  

i. Mengidentifikasi, menilai dan mengelola 

secara hati-hati keberlanjutan anggaran dalam 

jangka panjang dan risiko fiskal lainnya.  

j. Mendorong integritas dan kualitas dari 

proyeksi anggaran, rencana fiskal dan 

implementasi anggaran melalui jaminan 

kualitas yang ketat, termasuk audit 

independen. 

Berdasarkan hal tersebut di atas 

menjelaskan bahwa budgetary governance 

mengarah pada upaya menciptakan tata kelola dan 

proses penganggaran yang lebih baik. Bahwa 
penganggaran yang berkualitas tidak hanya 

ditentukan oleh efisiensi dan efektifitas dari sisi 

pendanaan saja tapi lebih luas lagi juga bagaimana 

proses angggaran itu disusun, bagaimana relevansi 

anggaran dengan prioritas dan kapasitas fiskal, 

bagaimana anggaran dilaksanakan, serta dalam 

prosesnya memperhatikan faktor kesinambungan 

dan unsur integritas dari pihak yang terlibat, 

bagaimana menyusun laporan pelaksanaannya dan 

tentunya bagaimana evaluasi dilakukan serta 

adanya audit. 

Dengan ditetapkannya undang-undang 

nomor 17/2003 yang mengatur tentang keuangan 

negara maka mulai diterapkan sistem 

penganggaran berbasis kinerja. Para aparatur 

negara menjadi garda terdepan menjabarkan 

semangat pengelolaan keuangan negara         agar 

pengelolaan anggaran negara semakin berkualitas. 

Makna kualitas pengelolaan keuangan negara 

yang dijabarkan sesuai dengan peraturan 
pemerintah di atas telah mencakup beberapa 

meliputi pengelolaan keuangan   negara secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomi,    efektif, dan transparan serta 

dapat mempertangungjawabkan. 

Keberhasilan pelaksanaan sistem 

penganggaran yang saat ini dijalan oleh seluruh 

instansi pemerintah baik pusat maupun daerah 
disebabkan komitmen yang kuat dari pemerintah 

dalam menjalankan amanat undang-undang dalam 

pemerataan pembangunan di seluruh dari sistem 

sentaralisasi menjadi desentralisasi dengan 
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penggunaan. Kinerja adalah prestasi kerja berupa 

keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu 

program dengan kuantitas dan kualitas yang 

terukur. Untuk mengetahui kinerja/prestasi kinerja 

organisasi maka diperlukan proses pengukuran 

kinerja. Ada beberapa elemen pokok dalam suatu 

pengukuran kinerja, yaitu: 

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi 

organisasi. 

2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. 
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan 

sasaran-sasaran organisasi. 

4. Melakukan evaluasi kinerja. 

Pengukuran kinerja menjadi penting   untuk 

dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

dalam pengelolaan organisasi.           Dalam sebuah 

organisasi publik (Kementerian Negara/Lembaga) 

tujuan, sasaran dan strategi organisasi diwujudkan 

dalam penyusunan program, kegiatan dan keluaran 

beserta indikatornya. Program, kegiatan dan output 

itulah yang selanjutnya diberikan alokasi anggaran 
untuk tujuan tertentu dalam hal ini untuk mendanai 

kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah 

direncanakan sebelumnya. Alokasi anggaran 

tersebut haruslah di evaluasi, untuk mengetahui 

bagaimana pengaruhnya /kontribusinya terhadap 

kinerja organisasi (Kementerian Negara/Lembaga), 

serta untuk mengetahui apakah penggunaan 

alokasi anggaran dimaksud sudah efektif dan 

efisien serta memberikan dampak bagi 

pembangunan, disinilah letak strategis pentingnya 

mengukur kinerja anggaran Kementerian dan 

Lembaga.  

Berdasarkan data Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) Polda Sultra Tahun 2019 

terdapat tiga jenis belanja yang di kelola Polda 

Sultra, dimana alokasi pagu DIPA    Polda Sultra 

pada tahun anggaran 2019 sebesar        

Rp.807.471.339.,- sedangkan realisasi anggaran 

pada tahun 2019 sebesar                      Rp. 

866.040.529,- dengan tingkat realisasi sebesar 

107,25%, Dalam melakukan pengukuran tingkat 

capaian kinerja Polda Sultra tahun 2019melakukan 

perbandingan antara target pencapaian indikator 
sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian 

kinerja Polda Sultra tahun 2019 dengan 

realisasinya. Pada tahun 2019 Polda Sultra 

mempunyai 6 sasaran strategis dan 9 indikator 

kinerja sasaran, dengan rincian sebanyak 6 

indikator dinyatakan “berhasil” (mencapai target), 

dan sebanyak 3 indikator dinyatakan belum 

tercapai sesuai dengan target. 

Indikator kinerja yang dirumuskan 

diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

berbagai pihak untuk kepentingan tentang hasil 
capaian indikator kinerja yang diwujudkan oleh 

Polda Sultra, capaian kinerja tahun 2019 dapat 

dilihat dari indikator kinerja utama yang terdapat 

dalam rincian perjanjian kinerja yang telah 

ditetapkan. 

Dalam mengevaluasi kinerja  anggaran 

Kementerian/Lembaga maka Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

249/PMK.02/2011. PMK tersebut digunakan untuk 

memberikan informasi yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja pada seluruh Satuan Kerja 

yang ada di Polda Sultra Tahun 2019. Untuk aspek 

implemnetasi yakni menggunakan nilai aspek 
implementasi pada 35 Saker sedangkan untuk nilai 

aspek manfaat diperoleh dari nilai capain kinerja 

pada hasil penilaian AKIP Satker tahun 2019. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan 

data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Polda Sultra T.A. 2019 tersebut di atas, maka 

dapat dilihat fenomena-fenomena yang terjadi 

dimana capain hasil pelaksanaan anggaran dalam 

indikator kinerja utama tidak tercapai sesuai 

dengan yang telah diperjanjikan namun terdapat 

beberapa indikator yang melebihi target yang 
ditentukan, dan capian realisasi anggaran sebesar 

107,25% kelebihan realisasi terjadi pada belanja 

pegawai melebihi pagu alokasi yang ditetapkan 

dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ 

Lembaga (RKA-KL).  

2. TINJAUANPUSTAKA 

Terdapat beberapa pengertian atau definisi 

dari anggaran berdasarkan ahli yang nampak 

berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang 

sama (Mardiasmo, 2011) mendefinikan anggaran 

adalah “Anggaran merupakan suatu pernyataan 

tertulis yang berisi program dan kegiatan yang 

menyatakan perkiraan kinerja yang akan dicapai 

dalam kurun waktu tertentu yang dibuat dalam 

bentuk rincian dana yang tertuang dalam dokumen 

anggaran. Sedangkan pengganggaran adalah suatu 

mekanisme atau cara dalam merencanakan suatu 
anggaran” 

Menurut Mahmudi (2016),  definisi 

anggaran berbasis kinerja adalah Anggaran 

berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran 

yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan 

antara anggaran (input) dengan keluaran (output) 

dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan 

dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian 

keluaran dan hasil tersebut”  

Pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran atas 

aspek pelaksanaan merupakan evaluasi kinerja 
anggaran yang dilaksanakan guna mendapatkan 

informasi kinerja tentang pemanfaatan anggaran 

atas kegiatan dan program yang telah dilakukan 

serta mengetahu pencapaian keluarannya. Adapun 

indikator yang digunakan dalam aspek 

implementasi sebagai berikut : 
1. Pengukuran Penyerapan anggaran (P), 

capaian keluaran, pengukuran penyerapan 
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anggaran buat dengan membandingkan antara 

pagu anggaran dan hasil realiasinya. 

   P =    x 100% 

   𝑃𝐴 
Keterangan: 

 P : Penyerapan anggaran. 

 RA :Total keseluruhan realisasi anggaran 

   Satker. 
 PA :Total keseluruhan pagu anggaran 
  Satker. 

2. Konsistensi antara perencanaan dan 

implementasi (K), pengukuran konsistensi 

penyerapan anggaran terhadap perencanaan 

dilakukan dengan menghitung rata-rata dari 

perbandingan antara hasil pengurangan 

akumulasi rencana penarikan dana dengan 

deviasi realisasi anggaran dan rencana 

penarikan dana kumulatif. 

 

 
 Keterangan: 

K  :Ketepatanantaraperencanaandan
  implementasi 

RA :RealisasianggaranseluruhSatker 

RPD  :Rencanapenarikandan seluruh

 Satker 

n:Jumlahbulan 

3. Pencapaian keluaran (PK), pengukuran 

capaian keluaran (output)kegiatan dilakukan 

dengan menghitung rata-rata ukur secara 

geometrik  dari perkalian antara 

perbandingan realisasi dan target volume 
keluaran dengan rata-rata ukur secara 

geometrik perbandingan antara capaian dan 

target indikator. 

 

 Keterangan: 

PK     :Pencapaiankeluaran 

RVK:Realisasivolumekeluaran  

TVK  :Targetvolumekeluaran 

n:Jumlahjeniskeularan 

RKKi:RealisasiIKUkei 

RKKi:TargetIKUkei 

m:Jumlahindikatorkeluaran 

4.  Efisiensi (E), Untuk mengukur efisiensi 

anggaran dilakukan dengan cara 

membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih 

antara perkalian pagu anggaran keluaran 

dengan capaian keluaran dan realisasi 

anggaran keluaran dengan penjumlahan (∑) 

dari perkalian pagu anggaran keluaran 

dengan capaian keluaran. 

 
  

Keterangan : 

NE  : Nilai efisiensi 
E  : Efisiensi 

 
Aspekmanfaatmerupakan 

informasiyangbersisiperubahanyangterjadidalam 

masyarakatdanpemilikkepentingansebagaipenerim

a manfaatataskeluaranyang 

telahdicapai.Pengukuranaspekimplementasidiukur

menggunakanpengukuran capaianhasil(CH). 

 

Keterangan : 

CH : Pengukuran capaian hasil 

RKU :Realisasiindikatorkinerjautama 

TKU :Targetindikatorkinerjautama 

n :Jumlahindikatorkinerjautama 

  
 Pengukuranaspekmanfaatdiukurdengan 

menggunakannilai capaianhasil pada indikator 
penilaian AKIP.Tujuan dilaksanakan evaluasi 

kinerja atas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja 

atas aspek manfaat adalah: 

1. Mengetahui apakah outcome yang diharapkan 

dari suatu program atau  kumpulan program 

dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketercapaian outcome baik 

yang bersifat mendukung maupun yang 

menghambat pencapaiannya. 

3. Mengidentifikasi langkah-langkah yang 
diperlukan dalam rangka meningkatkan 

ketercapaian outcome tahun yang akan 

datang. 

Adapun indikator yang digunakan dalam 

mengukur aspek manfaat yakni menggunakan nilai 

capaian kinerja pada hasil penilaian AKIP satuan 

kerja pada tahun 2019. 

Adapun indikator yang menjadi pengukuran 

akuntabilitas kinerja adalah: 

1. Perencanaan kinerja, merupakan proses 
perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari 

sasaran dan program yang telah ditetapkan 

dalam Renstra melalui berbagai kegiatan 

tahunan. Setiap kegiatan dilengkapi dengan 

indikator-indikator kinerja input, output, 

benefit dan impact yang disertai dengan 

indikator dan rencana tingkat capaiannya.  

2. Pengukuran kinerja, merupakan metoda 

pengukuran yang membandingkan antara 
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rencana kinerja dengan capaian masing- 

masing indikator sasaran maupun indikator 

kinerja kegiatan (input, output, outcomes, 

benefits dan impacts).  

3. Evaluasi Kinerja, kegiatan ini untuk 

mengetahui pencapaian realisasi setiap 

indikator kinerja kegiatan, kemajuan dan 

kendala yang dijumpai dalam mencapai visi, 
misi agar dapat dinilai dan dipelajari untuk 

perbaikan kinerja dalam pelaksanaan 

program/kegiatan yang akan datang. 

Kemudian dilakukan analisis efisiensi dengan 

cara membandingkan antara output dengan 

input baik untuk rencana maupun realisasi 

sehingga dapat memberikan gambaran 

tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi 

tersebut. 

4. Pelaporan Kinerja, pada kegiatan ini untuk 
mengetahui tingkat pemenuhan laporan, serta 

menyajikan mengenai kemajuan percapaian 

target yang akan digunakan dalam perbaikan 

perencanaan, perbaikan pelaksanaan program 

dan kegiatan organisasi sehingga 

memberikan gambaran kepada pengguna 

infomasi tetang pelaksanaannya. 

5. Pencapaian Kinerja, untuk mengetahui 

sejauhmana capaian kinerja dilaksanakan 

baik target kinerja output maupun outcome 

yang belum seluruhnya dapat tercapai. 

 

3. Metode penelitian 

Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah aspek 

implementasi dan manfaat anggaran berbasis 

kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian 

ini dilaksanakan di Biro Perencanaan Umum dan 

Anggaran Polda Sultra. 
 

Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian ini adalah 

mendapatkan data (Sugiyono, 2014). Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini yakni 
mengumpulkan dokumen anggaran berupa DIPA 

Satker data hasil penilaian AKIP Satuan Kerja 

(Satker), dengan jumlah laporan yang akan diteliti 

yakni sebanyak 35 dokumen tahun 2019. 

 

Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif 

kuantitatif dan metode asosiatif. Penelitian 

deskriftif yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh dan menghasilkan informasi 

mengenai kondisi pada Polda Sultra pada keadaan 

yang sebenarnya. Kemudian informasi tersebut 

diolah menjadi data dan dianalisa, yang kemudian 

akan dibuat suatu kesimpulan dari hasil proses 

analisis tersebut. Sedangkan penelitian asosiatif 

digunakan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan metode perhitungan statistik. 

Penelitian ini digunakan untuk untuk menguji 

hipotesis yang dibuat dan mengetahu ada dan 

tidaknya hubungan antar variabel bebas  

(independen) dan variabel terikat (dependen), serta 

menguji seberapa kuat dan besarnya pengaruh 
antar variabel tersebut. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk mempelajari variasi tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014) 

a. Aspek implementasi merupakan evaluasi 

kinerja anggaran yang dilakukan untuk 

menghasilkan informasi kinerja mengenai 

penggunaan anggaran dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan atau program dan capaian 

keluaran. 

b. Aspek manfaat yakni untuk menghasilkan  

informasi  kinerja  mengenai perubahan yang  

terjadi  dalam  pemangku kepentingan sebagai 
penentu  manfaat  atas  penggunaan  anggaran  

pada program Kementerian/Lembaga. 

Pengukuran capaian sasaran program atas 

pelaksanaan program dapat di lihat pada hasil 

pengukuran pada komponen capaian hasil pada 

komponen penilaian AKIP pada subkomponen 

kinerja yang dilaporkan yang bersifat output 

dan outcome. 

c. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu proses 

penilaian kinerja atas pemanfaatan/penggunaan 

anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai 
dengan tahap pelaporan guna mengetahui 

sejauhmana pelaksanaan dan manfaat yang 

ditimbulkan atas pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah ditetapkan pada awal 

pelaksanaan anggaran sebagai wujud 

pertanggungjawabankepada publik/masyarakat 

yang dibuat dalam bentuk laporan akuntabilitas 

kinerja yang dievaluasi setiap akhir tahun untuk  

sebagai bahan evalausi dalam menentukan 

kebijakan anggaran di tahun yang akan datang. 

 

4. Hasil Penelitian & Pembahasan 
Hasil Penelitian & Pembahasan 

1. Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F) 

Sugiyono (2014:257) menyebutkan bahwa 

uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi 

secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh semua variabel independen 
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yang terdapat di dalam model secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel dependen. 

Untuk melihat pengaruh seluruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara 

bersama-sama (simultan) pada model regresi linier 

berganda digunakan uji signifikansi dan uji F pada 

tabel anova 

Hasil analisis pengujian hipotesis pertama 

bahwa aspek implementasi dan aspek manfaat 

memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 
di Polda Sultra ditemukan pengaruh positif dan 

signifikan. Hal ini dapat dimaknai bahwa 

peningkatan akuntabilitas kinerja disebabkan 

karena semakin baiknya pelaksanaan aspek 

implementasi dan manfaat yang terima oleh 

masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan 

yang telah ditetapkan, 

 
Sumber : Hasil output SPSS 22.0 

Berdasarkan hasil output tersebut di atas, 

dapat dilihat pada nilai Fhitung sebesar 50,500 

dengan nilai Ftabel adalah 3,28 sehingga nilai 

Fhitung> Ftabel  atau   50,500 > 3,28 dan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 di tolak dan H1 

diterima. Kesimpulan bahwa pada uji regresi 
dalam uji F menjelaskan bahwa terdapat pengaruh 

atas kedua variabel bebas (aspek implementasi dan 

aspek manfaat) secara simultan terhadap variabel 

terikat yakni akuntabilitas kinerja. Disimpulkan 

bahwa hipotesis pertama dapat diterima. 

 
2. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial  (Uji T) 

 
Sumber : Hasil output SPSS 22.0 

Dari hasil output tersebut di atas, diketahui 

nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y 

adalah 0,007 < 0,05 dan nilai Thitung 2,856 > 

2,03693, sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak 

artinya H2 diterima,maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial. Dengan demikian hipotesis kedua 

diterima. 

 

3. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial  (Uji T) 

 
Sumber : Hasil output SPSS 22.0 

 
Dari hasil output tersebut di atas, diketahui 

nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y 

adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 

9,557 > 2,03693, sehingga dapat disimpulkan H0 

ditolak dan H3 diterima artinya terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara variabel independen 
terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan 

demikian hipotesis tersebut diterima. 

 

4. Hasil Uji Koefisien Korelasi (R) 

 

Model Summaryb 

 
Sumber : Hasil Ouput SPSS SPSS 22.0, 

Dari hasil pengujian output tersebut di atas, 

diperoleh nilai R sebesar 0,871, nilai ini berada 

pada kisaran 0,75 – 0,99 yang artinya bahwa 

korelasi dikategorikan sangat kuat, hal ini 

menandakan bahwa hubungan variabel aspek 

implementasi dan aspek manfaat terhadap 

akuntabilitas kinerja sangat kuat.  

Pengaruh Aspek Implementasi dan 

Manfaat Secara Simultan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja. 
Hasil analisis pengujian hipotesis pertama 

bahwa aspek implementasi dan aspek manfaat 

memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

di Polda Sultra ditemukan pengaruh positif dan 

signifikan.Hal ini dapat dimaknai bahwa 

peningkatan akuntabilitas kinerja disebabkan 

karena semakin baiknya pelaksanaan aspek 

implementasi dan manfaat yang terima oleh 

masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan 

yang telah ditetapkan. 

Aspek implementasi dalam pelaksanaan 

anggaran memiliki empat indikator menurut 
Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 

249/PMK.02/2011 yang meliputi pengukuran 

penyerapan anggaran, konsistensi antara 

perencanaan dan implementasi, pencapaian 

keluaran dan efisiensi. Hasil deskripsi variabel 

implementasi dengan indikator penyerapan 

anggaran, termasuk dalam kategori baik, hal ini 

dilihat dari nilai serapan anggaran yang dilakukan 

oleh satuan kerja, dimana nilai serapan anggaran di 

atas 99,9%, hal ini dapat dimaknai bahwa proses 

penyerapan anggaran tidak mengalami kendala 

Model df F Sig.

Regression 2 50,5 .000
b

Residual 32

Total 34

Model T Sig

(Constanta) 8,58 0

Aspek Implementasi (X1) 2,86 0,01

Model T Sig

(Constanta) 8,58 0

Aspek Manfaat (X2) 9,56 0

Model R R Square
Adjusted R 

Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 .871
a 0,759 0,744 4,44881

Aspek Implementasi (X1)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

a. Predictors: (Constant), Manfaat (X2), 
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dalam pelaksanaan.  Indikator konsistensi masuk 

dalam kategori sangat baik, karena nilai rata-rata 

konsistensi sebesar 91,23% hal ini dilihat dari nilai 

konsistensi dalam pelaksanaan anggaran antara 

rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam 

DIPA Satker dan pelaksanaan penarikan dana tidak 

mengalami perubahan dari yang telah ditargetkan. 

Hal ini dapat dimaknai bahwa konsistensi dalam 

melakukan penarikan dana akan memberikan 

pengaruh yang baik atas pelaksanaan anggaran. 
Indikator capaian keluaran, masuk dalam 

kategori cukup, karena nilai rata-rata sebesar 62,38 

hal ini dilihat dari capaian keluaran (output) 

kegiatan yang ditetapkan dalam dalam RKA-KL 

satuan kerja tercapai sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. Hal ini dapat dimaknai bahwa 

peningkatan nilai kinerja sangat dipengaruhi oleh 

capaian keluaran. 

Indikator efisiensi masuk dalam kategori 

kurang efisien, karena nilai rata-rata sebesar -2,26 

hal ini dilihat dari nilai efisiensi yang dihasilkan 
dalam pelaksanaan anggaran, hal ini dapat 

dimaknai bahwa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai 

dengan output yang ditetapkan dalam rencana 

kerja dan anggaran satuan kerja. Sedangkan pada 

variabel aspek manfaat berdasarkan capaian hasil 

dari penilaian laporan akuntabilitas satuan kerja 

diperoleh hasil yang baik, karena nilai rata-ratanya 

sebesar 11,73 dari angka tertinggi sebesar 20.Hal 

ini dapat dimaknai bahwa manfaat atas 

pelaksanaan anggaran dapat dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat. 
Variabel akuntabilitas kinerja dalam 

penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan 

Peraturan Menteri PAN-RB nomor 12 Tahun 2015 

terdiri dari lima indikator yang diukur meliputi 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, 

pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian 

kinerja. Indikator perencanaan kinerja pada 

kategori baik dengan nilai 23,47 dari nilai tertinggi 

35, hal ini dilihat dari tersedianya dokumen 

perencanaan strategis yang dinilai pada rencana 

strategi, perencanaan kinerja tahunan yang terdapat 

dalam perjanjian kinerja. Selanjutnya pada 
indikator pengukuran kinerja pada kategori baik 

dengan nilai sebesar 19,17 dari nilai tertinggi 20, 

yang dinilai pada ketersediaan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal 

serta pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

yang dimanfaatkan sebagai alat pengukuran 

kinerja.  

Indikator pelaporan kinerja pada kategori 

baik, karena nilai sebesar 10,90 dari angka 

tertinggi sebesar 15, hal ini dilihat dari ketersedian 

laporan kinerja yang ada pada satuan kerja yang 
disampaikan tepat waktu dan laporan yang 

menyajikan informasi mengenai  kinerja yang telah 

diperjanjikandansebagaibahanevaluasidananalisis 

dalam mengukur capaian kinerja. Selanjutnya pada 

indikator evaluasi kinerja dalam kategori baik 

dengan nilai 7,5 dari nilai tertinggi 10, hal ini 

dilihat dari evaluasi program yang telah 

ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan 

program di masa yang akan datang. Pada variabel 

hasil dalam kategori baik dengan nilai 12,3 dari 

nilai tertinggi 20 hal ini dinilai dari capaian hasil 

yang dicapai baik dari output yang dihasilkan 

maupun dari outcome kegiatan.  

Pengaruh Aspek Implementasi terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 
Aspek implementasi dalam pelaksanaan 

anggaran memiliki empat indikator menurut 

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 

249/PMK.02/2011 yang meliputi pengukuran 

penyerapan anggaran, konsistensi antara 

perencanaan dan implementasi, pencapaian 

keluaran dan efisiensi. Aspek implementasi dalam 

pelaksanaan anggaran memiliki empat indikator 

menurut Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 

249/PMK.02/2011 yang meliputi pengukuran 

penyerapan anggaran, konsistensi antara 

perencanaan dan implementasi, pencapaian 

keluaran dan efisiensi. Hasil deskripsi variabel 
implementasi dengan indikator penyerapan 

anggaran, termasuk dalam kategori baik, hal ini 

dilihat dari nilai serapan anggaran yang dilakukan 

oleh satuan kerja, dimana nilai serapan anggaran di 

atas 99,9%, hal ini dapat dimaknai bahwa proses 

penyerapan anggaran tidak mengalami kendala 

dalam pelaksanaan.  Indikator konsistensi masuk 

dalam kategori sangat baik, karena nilai rata-rata 

konsistensi sebesar 91,23% hal ini dilihat dari nilai 

konstensi dalam pelaksanaan anggaran antara 

rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam 
DIPA Satker dan pelaksanaan penarikan dana tidak 

mengalami perubahan dari yang telah ditargetkan. 

Hal ini dapat dimaknai bahwa konsistensi dalam 

melakukan penarikan dana akan memberikan 

pengaruh yang baik atas pelaksanaan 

anggaran.Indikator capaian keluaran, masuk dalam 

kategori cukup, karena nilai rata-rata sebesar 62,38 

hal ini dilihat dari capaian keluaran (output) 

kegiatan yang ditetapkan dalam dalam RKA-KL 

satuan kerja tercapai sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. Hal ini dapat dimaknai bahwa 

peningkatan nilai kinerja sangat dipengaruhi oleh 
capaian keluaran dihasilkan. 

Indikator efisiensi masuk dalam kategori 

kurang efisien, karena nilai rata-rata sebesar -2,26 

hal ini dilihat dari nilai efisiensi yang dihasilkan 

dalam pelaksanaan anggaran, hal ini dapat 

dimaknai bahwa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai 

dengan output yang ditetapkan yang telah 

ditentukan dalam rencana kerja dan anggaran 

satuan kerja. 
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Aspek Manfaat Berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja. 
Hasil deskripsi variabel aspek manfaat 

berdasarkan capaian hasil dari penilaian 

akuntabilitas kinerja satuan kerja diperoleh hasil 
yang baik, hal ini dapat dimaknai bahwa aspek 

manfaat atas pelaksanaan anggaran dapat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear 

berganda menunjukkan bahwa variabel aspek 

manfaat berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja. Pada variabel aspek 

manfaat berdasarkan capaian hasil dari penilaian 

laporan akuntabilitas satuan kerja diperoleh hasil 

yang baik, karena nilai rata-ratanya sebesar 11,73 

dari angka tertinggi sebesar 20.Hal ini dapat 
dimaknai bahwa manfaat atas pelaksanaan 

anggaran dapat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat, sebagaimana tujuan dari anggaran 

berbasis kinerja yakni lebih menekankan pada 

aspek manfaat atas penggunaan 

anggaran.Peningkatan aspek manfaat akan 

mempengaruhi akuntabilitas kinerja sehingga akan 

meningkat kepercayaan masyarakat atas 

penggunaan anggaran yang digunakan. Inti dari 

penerapan sistem anggaran berbasis kinerja yakni 

terkait dengan akuntabilitas dan manfaat yang 

dihasilkan atas penggunaan anggaran yang 
bersumber dari pemerintah yakni Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang 

dikelolah oleh Kementerian dan Lembaga. 

 Secara keseluruhan dari hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa kontribusi variabel X1 

(aspek implementasi) dan variabel X2 (aspek 

manfaat) dalam menjelaskan variabel Y 

(akuntabilitas kinerja) adalah sebesar 0,759 atau 

75,9%, sedangkan sisanya sebesar 24,1% 

dijelaskan oleh variabel di luar dari pada variabel 

dalam penelitian ini. Nilai hasil penilaian 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Polda Sultra tahun 2019 yakni masuk kategori baik 

dengan skor nilai 73,16, nilai tersebut berada 

antara 65 – 75 mendapat nilai B dengan 

interpretasi yakni “Baik” artinya akuntabilitas 

kinerjanya bagus, menggunakan sistem yang dapat 

dimanfaatkan untuk manajemen kinerja, hanya 

dibutuhkan sedikit pembenahan/ perbaikan untuk 

sistem dan lebih banyak perlu perhatian pada 

perbaikan piranti lunak. Sedangkan hasil capaian 

kinerja Polda Sultra Tahun 2019 sebesar 80,14 

masuk dalam kategori baik. 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan 

bahwa aspek implementasidan aspek manfaat 

secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. 

Artinya bahwa dengan adanya aspek 

implementansi dan aspek manfaat akan 

meningkatkan akuntabilitas kinerja di Polda 

Sultra. 

2. Hasil pengujian secara parsial variabel aspek 

implementasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. 

Artinya bahwa dengan adanya aspek 

implementasi akan meningkatkan variabel 
akuntabilitas kinerja di Polda Sultra. 

3. Hasil pengujian secara parsial variabel aspek 

manfaat berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya bahwa 

dengan adanya aspek manfaat akan 

meningkatkan variabel akuntabilitas kinerja di 

Polda Sultra. 

 

Saran 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

memperluas sampel penelitian dengan 

menambah objek penelitian sehingga dapat 

mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu 

dapat menggunakan variabel bebas tambahan 
lainnya diluar variabel penelitian seperti 

variabel aspek konteks. 

2. Bagi Polda Sulawesi Tenggara untuk dapat 

lebih meningkatkan nilai kinerja satuan kerja 

yang ada di Polda Sultra baik pada aspek 

implementasi maupun pada aspek manfaat 

sehingga untuk dalam pelaksanaan anggaran 

sehingga akuntabilitas kinerja dapat 

ditingkatkan setiap tahunnya. 
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Paper type: Research Paper 

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui 

proses pengendalian internal atas persediaan barang dagangan pada 

CV. Technocom Kendari. Data penelitian ini diperoleh melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode yang digunakan 

adalah analisis komparatif dengan menganalisis sistem prosedur 

informasi persediaan barang dagangan dan pengendalian internal 

atas persediaan barang dagangan  sehingga dapat memberikan 

informasi mengenai pengendalian internal yang dilakukan oleh CV. 

Technocom Kendari terhadap persediaan barang dagangan. Hasil 

penelitian ini diketahui bahwa  prosedur sistem informasi  persediaan 

barang dagangan belum dapat dikatakan baik sepenuhnya, sehingga 

terdapat prosedur yang tidak sesuai dengan teori yaitu dapat dilihat 

dari pengadaan barang, fungsi penerimaan merangkap sebagai fungsi 

gudang dan tidak adanya laporan penerimaan barang yang 
seharusnya dibuat oleh fungsi gudang. Pada proses penjualan juga 

tidak membuat jurnal penjualan tunai dan jurnal penerimaan kas, 

perhitungan fisik  persediaan juga masih dilakukan oleh  bagian 

gudang yang seharusnya  dilakukan oleh fungsi audit internal. 
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1. PENDAHULUAN 

Pengendalian internal persediaan merupakan 

fungsi manajerial yang sangat penting, karena 

pengendalian internal atas persediaan ini banyak 

melibatkan investasi rupiah dan mempengaruhi 

efektivitas dan efisiensi kegiatan perusahaan. Oleh 

karena itu, pengendalian internal atas persediaan 

barang dagang sangat diperlukan untuk mengurangi 

resiko terjadinya selisih, kehilangan, mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya kecurangan dan memastikan 

bahwa prosedur telah dilakukan dengan baik 

sehingga kemudian dapat dibuatlah perbaikan 

(Fariyanti, 2014). 

Persediaan adalah sumberdaya yang dimiliki 

oleh perusahaan dapat dikonversikan kedalam bentuk 

kas ketika terjadi suatu transaksi penjualan. Dalam 

mengelola suatu persediaan dibutuhkan suatu 

antisipasi permintaan dari pembeli. Umumnya, 

perusahaan tidak dapat mengelola operasional 

persediaan sehingga sering terjadi ketidak tersediaan 

persediaan barang. 

Perusahaan dagang sangat erat kaitannya 

dengan ketersediaan persediaan digudang untuk 

menjaga operasional penjualandi perusahaan. 

Permasalah yang sering terjadi pada persediaan 

antara lain adalah : (1) Risiko keterlambatan barang 

datang dengan barang yang akan dijual, (2) 

pencatatan persediaan yang diakibatkan oleh 

kelalaian dari SDM, untuk meminimalkan 

permasalah tersebut, ada baiknya sebuah 

gperusahaan melakukan pengendalian internal 

persediaan barang dagang agar dapat meningkatkan 

efektivitas dalam mengelola aktivitas yang 

berhubungan dalam persediaan. 

Pengendalian internal menurut AICPA (dalam 

sawyer, 2005) adalah suatu proses yang dipengaruhi 

oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau 

pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan 

keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan 

pada hal-hal ini : (1) keandalan pelaporan keuangn, 

(2) efektifitas dan efisiensi operasi, (3) ketaatan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ketiga 

hal tersebut dapat membantu perusahaan guna 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan perusahaan, 

yaitu untuk memperoleh semaksimal mungkin. 

Suatu pengendalian internal dapat dikatakan 

telah memadai jika perusahaan mampu 

mengedintifikasi unsur-unsur atas pengendalian 

internal dengan baik. Menurut COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations) 2008, 

unsur-unsur dalam pengendalian internal terbagai 

menjadi lima, yaitu linkungan pengendalian, 

penentuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi 

dan komunikasi, serta pengawasan. Lingkungan 

pengendalian meliputi struktur organisasi, pembagian 

wewenang dan tanggung jawab, komitmen dan 

sebagainya. Penentuan risiko mencakup penentuan 

berbagai risiko dalam perusahaan. Aktivitas 

pengendalian merupakan kebijakan yang dilakukan 

perusahaan untuk menghadapi berbagai risiko yang 

mungkin terjadi pada perusahaan melalui cara : 

pemisahan tugas yang memadai, pendokumentasian, 

rekonsiliasi, karyawan yang jujur dan kompoten, 

audit internal dan sebagainya. Informasi dan 

komunikasi mencakup pemahaman individu dalam 

perusahaan atas dilakukan terus-menerus. 

Diterapkannya unsur-unsur dan tujuan 

pengendalian internal tersebut, maka diharapkan 

dapat menciptakan pengendalian internal untuk 

mengetahuai bagaimana proses pengendalian internal 

dilkukan pada CV. Technocom kendari atas 

persediaan barang dagangan dengan tujuan untuk 

mengetahui proses pengadaan barang, penjualan dan 

perhitungan fisik (Stock Opname) yang efektif dalam 

pengelolaan persediaan barang dagangan serta dapat 

diukur darai evaluasi sejauh mana  perusahaan telah 

melaksanankan unsur-unsur pengendalian internal 

sebagaimana yang dijabarkan oleh COSO (The 

Commtte of sponsoring Organizations) dengan baik. 

Hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai 

tujuannya. 

Pengendalian internal bukan dimaksudkan 

untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya 

kesalahan atau kecurangan tetapi dengan adanya 

pengendalian internal yang efektif diharapakan dapat 

meminimalakan risiko terjadinya kesalahan dan  

kecurangan terhadap persediaan barang dagang dan 

apabila terjadi kesalahan dan kecurangan dapat 

segera diketahui dan diatasi. 

Pengendalian  internal pada CV. Technocom 

kendari yaitu melakukan stock opname  dalam jangka 

waktu sebulan dua kali untuk memastikan tidak 

adanya kehilangan stock produk, serta dalam 

penyimpanan barang tersebut digunakan palet untuk 

menghindari kerusakan pada produk. Serta dalam 

penyampaian informasi dari pihak gudang selalu 

memberikan  informasi berupa ketersediaan dan 

keadaan kepada pihak kantor, lalu pihak kantor 

melakukan pemantauan dengan pengecekkan 

langsung terhadap produk yang ada digudang. 
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2.  T I NJ AU ANPUSTAKA 

Pengertian persediaan 

Menurut Mulyadi (2008) persediaan terdiri 

dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam 

proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan 

penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, 

persediaan suku cadang.Persediaan menurut Warren 

(2009) adalah barang yang disimpan untuk kemudian 

dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan bahan 

yang digunakan dalam proses produk atau yang 

disimpan untuk tujuan itu. 

Berdasarkan definisi para ahli dapat 

disimpulkan bahwa persediaan adalah barang yang 

dibeli untuk disimpan dan dijual kembali tanpa 

mengubah bentuk dan sifat barang kepada konsumen. 

Sedangkan dalam perusahaan industri/manufaktur, 

persediaan adalah barang yang dihasilkan setelah 

diperoses atau diproduksi terlebih dahulu lalu 

kemudian dijual ke konsumen. 

 

Peranan persediaan  

 Persediaan pada dasarnya mempermudah atau 

memperlancar jalannya operasi perusahaan yang 

harus dilakukan secara berturut-turut untuk 

memproduksi baranag-barang serta menyampaikan 

kepada pelanggan. Persediaan bagi perusahaan, 

antara lain berguna untuk: 

1.) Menghilangkan risiko keterlambatan datangnya 

barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan 

perusahaan. 

2.) Menumpuk bahan-bahan yang dihasilkan secara 

musiman sehingga dapat digunakan apabila 

bahan itu tidak ada dalam pasaran. 

3.) Mempertahankan stabilitas atau kelancaran 

operasi perusahaan. 

4.) Mencapai penggunaan mesin yang optimal. 

5.) Memberikan pelayanan kepada pelanggan 

dengan sebaik-baiknya. 

6.) Membuat produksi tidak perlu sesuai dengan 

penggunaan atau penjualannya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan  

bahwa persediaan pada dasar table pokok yang 

termasuk jenis barang yang cukup berarti dari seluruh 

aktiva perusahaan. Disamping itu transaksi yang 

berhubungan dengan persediaan merupakan aktiva 

yang paling sering terjadi sehingga persediaan 

merupakan salah satu akun yang likuiditasnya tinggi. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Objek peneltian 

Objek dalam  penelitian ini adalah CV. 

Technokom kendari, dimana perusahaan ini berlokasi 

di JL. HEA Mokodompit, Kambu, Kota Kendari, 

CV. Technocom kendari adalah salah satu 

perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan 

elektronik khususnya komputer dan aksesoris serta 

jasa perbaikannya.  Perusahaan ini melakukan 

pengadaan barang langsung dari berbagai perusahaan 

komputer dan aksesoris di luar Sulawesi Tenggara. 

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai analisis 

pengendalian  internal atas persediaan barang 

dagangan pada CV. Technocom kendari. 

 

Analisis data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis 

penelitian ini adalah analisis komparatif, yang 

penelitiannya dilakukan dengan membandingkan 

sistem pengendalian internal sesuai teori dan CV. 

Technocom kendari. 

Analisis yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis unsur-unsur sistem pengendalian 

internal persediaan perusahaan, apakah sudah 

sesuai dengan teori yang ada. 

2. Menganalisis prosedur pengendalian internal 

persediaan pada CV. Technocom kendari. 

3. Mengevaluasi unsur-unsur sistem pengendalian 

internal persediaan pada CV. Technocom 

kendari berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

Definisi Operasional Variabel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:161) 

variabel adalah objek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian atau penelitian. Dalam 

penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan di teliti 

yaitu: 

1. Pengendalian internal 

Pengendalian internal dalam penelitian ini 

adalah seperangkat kebijakan dan prosedur 

untuk melindungi aset atau kekayaan CV. 

Technocom kendari dari segala bentuk tindakan 

penyalahgunaan, menjamin tersedianya 

informasi akuntansi perusahaan yang akurat . 
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2. Persediaan  

Persediaan (inventory) adalah pos-pos aktiva 

yang dimiliki oleh CV. Technocom kendari 

untuk di jual dalam operasi bisnis 

normal, atau barang yang akan digunakan atau 

dikonsumsi dalam membuat barang yang akan 

dijual. 

3. Barang dagangan  

Barang dagangan merupakan barang yang 

didapatkan langsung oleh CV. Technocom 

kendari dari produsen utama untuk kemudian 

dijual kembali. Barang dagangan tidak 

mendapat sentuhan olahan langsung dari 

perusahaan yang menjualnya ke konsumen 

akhir. Warung dan toko retail adalah contoh 

perusahaan atau badan usaha yang memiliki 

klasifikasi persediaan barang dagangan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sistem informasi pembelian atau pengadaan 

barang 
Sistem informasi pembelian barang digunakan 

perusahaan untuk melaksanakan pengadaan barang 

untuk kebutuhan perusahaan. Prosedur yang 

membentuk sistem informasi persediaan yaitu: 

 

a. Prosedur permintaan pembelian 

Menurut teori prosedur permintaan pembelian 

dilakukan oleh fungsi pembelian dengan 
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menggunakan formulir surat permintaan pembelian. 

Sedangkan prosedur permintaan pembelian pada CV. 

Technocom Kendari juga telah dilakukan dalam 

bentuk tulisan atau dengan surat order pembelian. 

 

b. Prosedur permintaan atau penawaran harga dan 

pemilihan pemasok 

Menurut teori prosedur penawaran harga dan 

pemilihan pemasok dilakukan oleh fungsi pembelian 

dengan mengirimkan surat permintaan penawaran 

harga kepada pemasok. Sedangkan pada CV. 

Technocom kendari akan mengirimkan permintaan 

atau penawaran harga kepada beberapa distributor 

dan akan memilih distributor yang memberikan hrga 

yang terendah. 

 

c. Prosedur order pembeli 

Menurut teori prosedur order pembelian 

dilakukan oleh fungsi pembelian dengan 

mengirimkan surat order pembelian dilakukan oleh 

fungsi pembelian dengan mengirimkan surat order 

pembelian mengenai jumlah dan jenis barang yang 

disorder oleh fungsi pembelian. Sedangkan pada CV. 

Technocom Kendari juga telah melaksanakan 

prosedur ini. 

 

d. Prosedur penerimaan barang  

Menurut teori prosedur penerimaan barang 

dilakukan oleh fungsi penerimaan barang yang 

dilakukan oleh fungsi penerimaan dengan melakukan 

pemeriksaan mengenai jenis, mutu dan jumlah 

barang dagangan yang diterima dari pemasok, lalu 

membuat laporan menerimaan barang. Sedangkan 

pada CV. Technocom Kendari penerimaan barang 

dilakukan oleh fungsi gudang dan juga melakukan 

pemeriksaan barang namun tidak membuat laporan 

penerimaan barang. 

 

e. Prosedur pencatatan utang  

Prosedur pencatatan utang  menurut teori 

dilakukan oleh fungsi akuntansi memeriksa 

dokumen-dokumen  yang terkait dengan pembelian 

dan menyelanggaran pencatatan utang sebagai 

catatan utang. Sedangkan pada CV. Technocom 

Kendari melakukan pencatatan utang pada saat order 

persediaan namun ketika ada penjualan barang, hasil 

penjualan tersebut tidak masuk dalam kas CV. 

Technocom Kendari namun langsung di transferkan 

pada rekening CV. Technocom Kendari. 

 

f. Prosedur distribusi pembelian 

Prosedur distribusi pembelian menurut teori 

prosedur ini meliputi distribusi akun yang didebit 

dari transaksi pembelian untuk kepentingan 

pembuatan laporan menejemen. Sedangkan pada CV. 

Technocom Kendari melakukan pengadaan barang 

dari distributor yang memiliki harga murah dengan 

cara mengorder dan melunasinya. 

 

Sistem informasi pengeluaran atau penjualan 

barang 

Prosedur yang membentuk sistem informasi 

penjualan barang adalah sebagao berikut: 

 

a. Prosedur order penjualan  

Menurut teori prosedur order penjualan 

dilakukan oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan faktur penjualan tunai bernomor urut 

cetak. Sedangkan pada CV. Technocom Kendari juga 

dilakukan oleh fungsi penjualan namun dengan 

metode yang sedikit berbeda, CV. Technocom 

Kendari melakukan pengimputan rincian pesanan 

yang telah diminta oleh pembeli yang kemudian akan 

dikirimkan produsen sebagai order barang. 

Kemudian produsen mengeluarkan SO (Sales Order) 

yang akan dikirimkan kembali kedistributor untuk 

melakukan pelunasan dan membuat surat DO 

(Delivery Order). 

 

b. Prosedur penerimaan kas  

Di dalam prosedur penerimaan kas ini, fungsi 

kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli 

yang sudah memesan kemudian memberikan tanda 

pembayaran (berupa pita register kas dan cap “lunas” 

pada faktur penjualan tunai) kepada pembeli untuk 

memungkinkan pembeli melakukan pengambilan 

barang yang di belinya dari fungsi pengiriman. 

Sedangkan pada CV. Technocom Kendari melakukan 

penerimaan kas tetapi tidak masuk dalam kas CV. 

Technocom Kendari melainkan langsung di 

transferkan ke rekening CV. Technocom Kendari. 

 

c. Prosedur penyerahan barang 

Menurut teori di dalam prosedur penyerahan 

barang ini, fungsi pengiriman penyerahan barang 

kepada pembeli yang sudah dibayarkan. Sedangkan 

pada CV. Technocom Kendari penyerahan barang 

dilakukan oleh fungsi gudang setelah bagian gudang 

menerima surat DO dari bagian penjualan. 
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d. Prosedur pencatatan penjualan tunai 

Menurut teori di dalam prosedur pencatatan 

penjualan tunai ini, fungsi akuntansi mencatat 

penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal 

penerimaan kas. Sedangkan pada CV. Technocom 

Kendari jurnal penjualan tunai dan jurnal penerimaan 

kas dilakukan oleh CV. Technocom Kendari. 

 

e. Prosedur penyetoran kas ke bank 

Menurut teori prosedur penyetoran kas ke 

bank ini dilakukan oleh fungsi kas yang menyetorkan 

kas yang diterima dari penjualan tunai kepada pihak 

bank. Sedangkan pada CV. Technocom Kendari juga 

melakukan penyetoran kas yang telah diterima dari 

transaksi penjualan namun yang melakukan adalah 

distributor untuk penyetoran kepada produsen. 

 

Sistem informasi pengelolaan persediaan 

Pengelolaan persediann sangat penting dalam 

kegiatan operasi perusahaan dan pengelolaan yang 

baik diharpkan akan berdampak baik terhadap 

perusahaan. Pada CV. Technocom Kendari 

pengelolaan persediaan yang dilakukan adalah 

perhitungan fisik  (stock opname) setiap dua kali 

sebulan. 

Prosedur perhitungan fisik persediaan barang 

dagangan pada CV. Technocom Kendari belum 

dilakukan dengan baik karena masih dilakukan oleh 

bagian gudang, sebaiknya perhitungan fisik 

persediaan di lakukan oleh bagian audit internal 

perusahaan agar tidak terjadi kecurangan atau 

kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh staf 

gudang. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil analisis mengenai 

pengendalian internal persediaan barang dagangan 

pada CV. Technocom Kendari, maka penelitian 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur sistem informasi persediaan barang 

dagangan pada CV. Technocom Kendari 

belum memenuhi standar berdasarkan teori 

yang ada, hal ini dapat dilihat dari 

pengadaan barangnya langsung dilakukan 

oleh fungsi gudang yang dapat diketahui 

bahwa fungsi penerimaan yang merangkap 

sebagai fungsi gudang, dan tidak adanya 

laporan penerimaan barang yang seharusnya 

dibuat oleh bagian gudang. Pada proses 

penjualan juga tidak membuat jurnal 

penjualan tunai dan penerimaan kas, dan 

pengelolaan pesediaan yang dilakukan oleh 

CV. Technocom Kendari adalah dengan 

melakukan perhitungan fisik persediaan 

barang yang belum dilakukan dengan baik 

karena pemeriksaan fisik barangnya masih 

dilakukan oleh bagian gudang. 

2. Penerapan sistem pengendalian internal 

pada CV. Technocom Kendari belum sesuai 

teori hal ini dapat dilihat dari lingkungan 

pengendaliannya yang belum memiliki 

fungsi audit internal dalam melakukan 

perhitungan fisik. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

pengendalian internal persediaan barang dagangan 

pada CV. Technocom Kendari, maka penulis 

menyarankan beberapa hal: 

1. CV. Technocom Kendari perlu merekrut 

karyawan baru untuk menambah tenaga 

administrasi bagian gudang agar tidak ada 

lagi rangkap jabatan seiring bertambah 

banyaknya stok gudang untuk menghindari 

kesalahan-kesalahan dalam hal laporan stok 

gudang. 

2. Perlu membuat flowchart pembelian barang 

, penjualan dan prosedur perhitungan fisik 

persediaan untuk mendukung kegiatan 

pengelolaan persediaan, serta akan 

memperjelas fungsi yang terkait 

didalamnya. 

3. Perlu dibuatkan  laporan  penerimaan barang 

oleh bagian gudang setelah bagian gudang 

menerima barang yang telah dikirim oleh 

produsen agar menghindari kesalahan 

perhitungan baik yang lebih atau kurang dari 

produsen. 

4. Pada saat order penjualan sebaiknya CV. 

Technocom Kendari membuat faktur 

penjualan terhadap pembeli agar tidak 

adanya kesalahan jumlah dan jenis barang 

pada saat barang dikirim dari gudang. 

5. Sebaiknya perusahaan membuat jurnal 

penjualan tunai dan jurnal penerimaan kas 

untuk mengetahui jumlah penjualan yang 

terjadi dalam satu hari untuk mempermudah 

sistem pengendalian internal dengan tujuan 

mengurangi kesalahan dalam proses 

transfer, apabila terjadi ketidak sesuaian atas 

transfer kas ke perusahaan maka perusahaan 
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dapat mengurangi kesalahan yang ada 

dengan mencocokkan juran penjualan tunai 

dan jurnal penerimaan kas dengan jumlah 

yang ditransferkan. 

6. Perlu adanya audit internal dalam  

melakukan  stock opname agar tidak terjadi 

kecurangan atau kesalahan perhitungan fisik 

yang dilakukan oleh staf gudang. 

7. Bagi peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini dengan 

variable yang lebih kompleks dan objek 

penelitian yang berbeda. 
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Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi 

penggunaan modal kerja pada UD. Baruasa Membiri selama tahun 

2015-2019. Metode  penelitian yang digunakan adalah analisis 

deskriptif  kualitatif dengan lokasi penelitian di perusahaan 
manufaktur UD. Baruasa Membiri tepatnya dijalan R.Suprapto, 

kompleks BTN Membiri blok E No 16 Kota Kendari. Teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan 

dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah analisis unsur-

unsur modal kerja yang terdiri dari perputaran kas, piutang dan 

persediaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perkembangan 

penggunaan modal kerja selama tahun 2015-2019 cenderung 

meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat diketahui dari hasil 

perhitungan unsur-unsur modal kerja (Kas, piutang dan persediaan). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan modal kerja pada 

UD. Baruasa Membiri sudah cukup Efisien, hal ini disebabkan karena 

kemampuan modal kerja untuk menghasilkan laba operasi yang 
semakin besar.. 
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1. PENDAHULUAN 

 Modal kerja merupakan kebutuhan dana 

jangka pendek yaitu kebutuhan dana untuk 

waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Dana yang 

dike.luarkan oleh perusahaan diharapkan dapat 

kembali lagi masuk ke perusahaan melalui hasil 

penjualan produk dan uang yang berasal dari 

penjualan produk dapat digunakan lagi untuk 

membiayai kegiatan operasi perusahaan. 

Dengan demikian dana tersebut akan terus 

menerus berputar setiap periode selama 

hidupnyaperusahaan. Melihat Kondisi dan 

perkembangan keuangan suatu perusahaan, 

biasanya pimpinan perusahaan menyusun 

laporan keuangan yang menggambarkan 

kejadian-kejadian atau segala transaksi yang 

terjadi diperusahaan yang kemudian digunakan 

untuk menginterprestasi atau menganalisis 

terhadap data keuangan perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan 

merupakan produk dari proses akuntansi yang 

tentunya memiliki karakteristik dan 

keterbatasan. Laporan keuangan dihasilkan 

untuk tujuan tertentu yang berdasarkan pada 

prinsip Akuntansi yang berlaku 

umum.Interprestasi atau analisis terhadap 

laporan keuangan perusahaan sangat bermanfaat 

bagi penganalisa untuk mengetahui keadaan dan 

perkembangan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan (Riyanto 2017). 

 Modal kerja merupakan dana yang harus 

tersedia dalam perusahaan yang dapat 

digunakan untuk membelanjai kegiatan 

operasinya sehari-hari, misalnya untuk 

memberikan persekot pembelian bahan mentah, 

membayar upah buruh, gaji pegawai, dan 

sebagainya. Dimana uang atau dana yang 

dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali 

lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu yang 

pendek melalui hasil penjualan produknya. Dari 

laporan sumber dan penggunaan modal kerja ini 

akan membantu manajer keuangan dalam 

melaksanakan kegiatan perusahaannya dalam 

hal menentukan jumlah dana yang harus 

tersedia. Selain itu laporan tersebut juga 

membantu Manajer keuangan dalam 

merencanakan beberapa penggunaan dana 

dengan sebaik-baiknya untuk dapat menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan perusahaan 

apabila perusahaan kekurangan dana tentu akan 

sulit berkembang (Kasmir 2015). 

 Perusahaan pasti memiliki tujuan yang 

hendak dicapai.Salah satu tujuan tersebut adalah 

mencapai laba yang optimal.Untuk 

mencapainya, faktor produksi yang penting 

adalah modal karena dengan modal yang 

tersedia maka perusahaan dapat beroperasi dan 

berkembang sebagaimana yang diharapkan. 

Kemampuan suatu perusahaan baik yang 

berorientasi profit maupun non profit sangat 

dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan 

dalam menghadapi persaingan. Perusahaan yang 

kondisi keuangannya tidak sehat akan lemah 

dalam menghadapi persaingan dan akhirnya 

akan mengalami kesulitan dalam keuangan. 

Posisi keuangan dikatakan baik apabila 

perusahaan mampu mengelola modal kerja 

sehingga sasaran laba yang maksimum dapat 

tercapai.Pengelolaan modal kerja yang tepat 

sangat penting bagi perusahaan agar perusahaan 

dapat beroperasi secara efisien dan dapat 

terhindar dari masalah yang timbul karena 

kesulitan keuangan (Munawir, 2016). 

 

2.  TINJAUANPUSTAKA 

Pengertian Efisiensi 

 Efisiensi merupakan kemampuan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. 

Dalam perusahaan, usaha meningkatkan 

efisiensi umumnya dihubungkan dengan biaya 

yang kecil untuk memperoleh hasil tertentu, 

atau biaya tertentu untuk hasil yang banyak. Ini 

berarti pemborosan di tekan sekecil 

mungkin,dan sesuatu yang memungkinkan 

untuk mengurangi biaya ini dilakukan dengan 

efisiensi (Handoko, 2015). 

 Sedangkan pengertian efisiensi yang lain 

adalah rasio keluaran terhadap masukan, dimana 

dengan menggunakan sumber atau biaya atau 

masukan lebih kecil untuk menghasilkan 

keluaran dalam jumlah sama ataupun sebaliknya 

(Supriyono 2015). Dari kedua pengertian diatas 

dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah 

perbandingan antara pengeluaran dan 

pemasukan dengan menggunakan sumber atau 

biaya dengan pengeluaran tertentu dapat 

menghasilkan pendapatan maksimal. 

 

Pengertian Modal Kerja 

 Menurut Sarwako dan Halim (2001: 16) 

Modal kerja adalah aktiva-aktiva jangka pendek 

yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari 
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pada suatu perusahaan.Sesuai dengan pengertian 

aktiva jangka pendek, maka modal kerja terdiri 

dari aktiva lancar.Aktiva lancar yang utama 

adalah kas, piutang dan persediaan. 

 Menurut Weston dan Brigham (1999:28) 

modal kerja adalah investasi perusahaan dalam 

harta jangka pendek; Kas, surat berharga jangka 

pendek, piutang persediaan. Modal kerja kotor 

adalah harta lancar total dari perusahaan. Modal 

kerja bersih adalah harta lancar dikurangi 

hutang lancar. 

 Sartono (2001:39) memberikan dua 

pengertian modal kerja, pertama gross working 

capital, adalah keseluruhan aktiva lancar, 

sementara pengertian kedua net working capital 

adalah kelebihan aktiva lancar diatas utang 

lancar. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

berbagai definisi diatas adalah Modal kerja 

merupakan dana yang digunakan untuk 

menghasilkan “Current Income” yang sesuai 

dengan tujuan perusahaan. Perusahaan selalu 

membutuhkan modal kerja untuk digunakan 

dalam pembelanjaan operasional misalnya 

untuk memberikan persekot pembelian bahan 

mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai 

dan lain sebagainya. 

 

Elemen Modal Kerja 

1. Kas merupakan salah satu unsur modal 

kerja yang paling tinggi likuiditasnya. 

Semakin besar jumlah kas yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan akan semakin 

tinggi tingkat likuiditasnya. 

2. Piutang adalah tagihan kepada kreditor 
ataupun langganan karena adanya 

penjualan barang secara kredit. Penjualan 

secara kredit tidak secara langsung 

menghasilkan kas, hingga saat jatuh 

tempo pembayaran piutang tersebut 

menjadi uang kas yang masuk ke kas 

perusahaan. 

3. Persediaan merupakan elemen modal 

kerja yang selalu berputar secara terus-

menerus. Perusahaan yang kegiatannya 

tidak hanya membeli dan menjual barang 

dagangan melainkan juga memproduksi 

barang maka perusahaan tersebut pada 

akhir tahun akan mempunyai persediaan 

bahan mentah, barang dalam proses dan 

barang jadi. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

 Adapun yang menjadi obyek penelitian 

ini adalah efisiensi penggunaan modal kerja 

yang dilaksanakan oleh UD. Baruasa Membiri 

Kendari, yang beralamat di Jl. R Suprapto, 

Kompleks BTN Membiri blok E No 16 Puuwatu 

Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 

Teknik Analisis Data 

 Metode Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Deskriptif yaitu 

menghitung perputaran unsur-unsur modal kerja 

yang terdiri dari kas, piutang dan persediaan. 

 

a. Perputaran Kas 

 Perbandingan antara penjualan dengan 

jumlah rata-rata kas menggambarkan tingkat 

perputaran kas (cash turnover) Perputaran kas 

merupakan kemampuan kas dalam 

menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat 

berapa kali uang kas berputar dalam satu 

periode tertentu. 

 Untuk menghitung perputaran kas dapat 

digunakan rumus sebagai berikut 

(Riyanto,2001): 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑠 =
Penjualan Bersih

Rata − Rata Kas
 

 

b. Perputaran Piutang 

 Perputaran Piutang (Receivable 

Turnover) digunakan untuk menilai posisi dan 

menaksir waktu pengumpulan piutang. 

Perputaran piutang dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Munawir, 2010) : 

Perputaran Piutang

=
Penjualan

Rata − Rata Piutang
 

c. Perputaran Persediaan 

 Perputaran Persediaan (Inventory 

Turnover) adalah rasio antara jumlah harga 

pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata 

persediaan yang dimiliki perusahaan.Perputaran 

ini menunjukkan berapa kali jumlah persediaan 

barang dagangan diganti dalam satu tahun. 

Perputaran Persediaan dapat dinyatakan dengan 

Rumus (Munawir, 2010:77): 

Perputaran Persediaan =
Harga Pokok Penjualan 

Persediaan
:  
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Definisi Operasional Variabel 

a) Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, 

pembayaran upah karyawan, membayar 

hutang dan pembayaran lainnya. 

b) Perputaran Kas merupakan ukuran efisiensi 

penggunaan kas yang dilakukan oleh 

perusahaaan. Perputaran kas menunjukkan 

kecepatan arus kas kembalinya kas yang 

telah ditanamkan didalam modal kerja. 

c) Perputaran Piutang merupakan usaha untuk 

mengukur seberapa sering piutang usaha 

berubah menjadi kas kembali. Perputaran 

piutang ditentukan dua faktor utama, yaitu 

penjualan kredit dan rata-rata piutang. 

d) perputaran Persediaan yaitu tingkat 

perputaran yang ada pada perusahaan dalam 

satu periode produksi atau berapa besar 

pergantian persediaan yang dilakukan 

perusahaan dalam menggunakan 

persediannya dalam kegiatan operasional 

perusahaan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 4.1 Perputaran kas 

 

Tabel 4.2Perputaran piutang 

 
Tabel 4.3Perputaran Persediaan 

 
 

Pembahasan 

a.  Perputaran Kas 

  Pada Tahun 2015 Perputaran Kas pada 

UD. Baruasa Membiri mengalami perputaran 

sebanyak 3,95 kali dalam satu tahun, dengan 

total penjualan bersih senilai Rp 428.400.000 

dan jumlah Kas rata-rata sebanyak 108.600.000 

dengan jumlah periode perputaran kas sebanyak 

92 hari. Ini dapat diartikan bahwa perputaran 

kas di Tahun 2015 dapat dikatakan belum 

efisien karna belum memenuhi standar yaitu 

minimal 4 kali perputaran kas dalam satu 

Tahun. Perputaran kas cenderung meningkat 

ditahun 2016 sampai tahun 2019, di Tahun 2016 

perputaran kas yaitu 4,99 kali, Tahun 2017 yaitu 

5,97 kali, Tahun 2018 yaitu 5,91 kali dan di 

Tahun 2019 yaitu  5,95 kali.  

 Perputaran Kas tertinggi terjadi ditahun 

2017 yaitu 5,97 kali dengan hasil penjualan 

sebanyak 802.500.000 ini berarti perputaran kas 

pada UD. Baruasa Membiri dapat dikatakan 

sudah cukup efisien dalam pengelolaannya 

karna sudah memenuhi standar Perputaran kas 

yaitu minimal 4 kali dalam satu Tahun. 

Perputaran kas yang semakin tinggi akan 

semakin membaik, karena menunjukkan 

semakin efisiensi dalam penggunaan kas. 

Perputaran kas pada UD. Baruasa Membiri  

menunjukkan efisiensinya mulai Tahun 2016 

sampai  tahun 2019 dan  Perputaran kas 

tertinggi terjadi ditahun 2017 yaitu sebanyak 

5,97 kali. Tingkat Perputaran Kas pada 

UD.Baruasa Membiri setiap Tahun dapat 

diketahui dari jumlah hasil penjualan dibagi 

dengan  nilai kas rata-rata untuk setiap periode, 

tinggi rendahnya tingkat perputaran kas dapat 

dilihat dari hasil penjualan perusahaan. 

perputaran kas yang tinggi menunjukkan 

tingginya volume penjualan, sebaliknya 

perputaran kas yang rendah menunjukkan 

rendahnya volume penjualan sehingga 

menyebabkan tidak efisien suatu perusahaan 

dalam penggunaan kasnya, karena semakin 

banyak uang yang berhenti atau tidak 

dipergunakan. 

 Peningkatan  perputaran kas disetiap 

tahunnya memberikan dampak positif terhadap 

perputaran modal kerja perusahaan, Secara 

keseluruhan nilai rata-rata perputaran kas pada 

UD. Baruasa Membiri dari Tahun 2015 sampai 

dengan Tahun 2019 adalah sebanyak 5,35 kali 

dengan demikian perputaran kas pada UD. 

Baruasa Membiri dapat dikatakan sudah efisien 

Ket Tahun
Penjualan 

bersih (RP)

Kas Awal 

(RP)

Kas  Akhir 

(RP)

Rata-rata 

Kas (RP)

Perputaran 

Kas (X)

Periode 

perputaran 

kas

Kriteria

2015 428.400.000 107.100.000 110.100.000 108.600.000 3,95 92 hari
Tidak 

efisien

2016 5.911.000.000 118.220.000 118.500.000 118.360.000 4,99 73 hari Efisien

2017 802.500.000 133.750.000 135.400.065 134.575.033 5,97 66 hari Efisien

2018 1.020.000.000 170.100.000 175.600.254 172.850.127 5,91 61 hari Efisien

2019 1.357.200.000 226.200.000 230.400.525 228.300.263 5,95 65 hari Efisien

Ket 

Tahun

Piutang 

awal (Rp)

Piutang 

akhir (Rp)

Rata-rata 

piutang 

(Rp)

Penjualan 

kredit (Rp)

Perputaran 

Piutang (x)

Periode 

perputaran 

piutang

Kriteria

2015 14.980.000 15.100.000 15.040.000 107.100.000 7,13 51 Hari efisien

2016 20.450.200 20.450.200 20.569.350 147.775.000 7,19 51 Hari efisien

2017 28.087.500 27.563.000 27.825.250 200.625.000 7,22 50 Hari efisien

2018 35.721.000 33.725.121 34.723.060 255.150.000 7,35 49 Hari efisien

2019 46.502.000 44.452.600 45.477.300 339.300.000 7,45 50 Hari efisien

Ket 

Tahun

Persediaan 

awal (Rp)

Persediaan 

akhir (Rp)

Rata-rata 

persediaan 

(Rp)

HPP

Perputaran 

persediaan 

(x)

Periode 

perputaran 

persediaan

Kriteria

2015 21.115.325 20.950.450 21.032.887 239.904.000 11,4 31 hari Efisien

2016 19.950.450 19.962.300 19.956.375 235.016.000 11,78 30 hari Efisien

2017 19.962.300 18.563.420 19.262.860 232.400.000 12 30 hari Efisien

2018 18.563.420 18.715.327 18.639.373 225.525.000 12,1 29 hari Efisien

2019 18.715.327 18.922.300 18.818.818 230.983.399 12,3 29 hari Efisien
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dalam penggunaannya karena sudah memenuhi 

standar kriteria efisiensi yaitu minimal 4 Kali 

perputaran kas dalam setahun. 

 

b. Perputaran Piutang 

   Pada tahun 2015 Perputaran piutang 

sebesar 7,13 kali , bararti dana yang tertanam 

dalam piutang berputar 7,13 kali dalam setahun 

dan periode perputaran piutang sebesar 51 hari 

dalam setahun. Perputaran piutang pada Tahun 

2016 meningkat sebesar 0,6 kali  sehingga 

menjadi 7,19 kali, berarti dana yang tertanam 

dalam piutang  berputar 7,19 kali dalam 

setahun. 

   Pada tahun 2017 perputaran piutang 

sebesar 7,22 kali  karena meningkat sebesar 0,3 

kali berarti dana yang tertanam dalam piutang 

berputar 7,22 kali dalam setahun. Perputaran 

piutang pada tahun 2018 sebesar 7,35 kali 

karena meningkat sebesar 0,13 kali. Kemudian 

pada Tahun 2019 perputaran piutang meningkat 

sebesar 0,10 kali sehingga menjadi 7,45 kali, 

berarti dana yang tertanam dalam piutang 

berputar 7,45 kali dalam setahun.  

   Dari penjelasan di atas Perputaran 

piutang tertinggi pada UD. Baruasa Membiri 

terjadi di Tahun 2019 yaitu sebanyak 7,45 kali 

dalam satu tahun, Secara keseluruhan 

Perputaran piutang dari tahun 2015 sampai 

dengan Tahun 2019 meningkat setiap 

Tahunnya. Tingkat Perputaran Piutang  pada 

UD.Baruasa Membiri setiap Tahun dapat 

diketahui dari jumlah hasil penjualan kredit 

dibagi dengan  nilai rata-rata piutang untuk 

setiap periode, tinggi rendahnya tingkat 

perputaran piutang dapat dilihat dari hasil 

penjualan kredit perusahaan. Semakin tinggi 

perputaran piutang maka piutang yang dapat di 

tagih oleh perusahaan makin banyak. Sehingga 

akan memperkecil adanya piutang  tak tertagih 

dan memperlancar arus kas. 

 Tingkat perputaran piutang suatu 

perusahaan dapat menggambarkan tingkat 

efisiensi modal perusahaan yang ditanamkan 

dalam piutang, sehingga semakin tinggi 

perputaran piutang berarti semakin efisien 

modal yang digunakan.Secara keseluruhan nilai 

rata-rata perputaran piutang pada UD. Baruasa 

Membiri dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2019 adalah sebanyak 7,26 kali dengan 

demikian perputaran piutang pada UD. Baruasa 

Membiri dapat dikatakan sudah efisien dalam 

penggunaannya karena sudah memenuhi standar 

kriteria efisiensi yaitu minimal 6 Kali 

perputaran piutang dalam setahun. 

 

c. Perputaran Persediaan 

   Perputaran Persediaan pada tahun 2015 

sebesar 11,40 kali kemudian meningkat sebesar 

0,38 kali sehingga pada tahun 2016 menjadi 

sebesar 11,78 kali. Pada tahun 2017 perputaran 

persediaan sebesar 12 kali karena meningkat 

sebesar 0,22 kali dari tahun sebelumnya. Pada 

tahun 2018 perputaran persediaan juga 

mengalami peningkatan sebesar 0,1 kali 

sehingga perputarannya menjadi 12,01 kali 

dalam setahun. Kemudian perputaran persediaan 

pada tahun 2019 menjadi sebesar 12,3 kali 

karna meningkat sebesar 0,02 kali dari tahun 

sebelumnya.  

  Perkembangan Penggunaan modal kerja 

dilihat dari perputaran persediaan selama lima 

tahun semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Periode perputaran persediaan juga semakin 

cepat, sehingga dalam hal penyimpanan 

persediaan, perusahaan tidak mengalami 

kerugian misalnya kerusakan, atau melewati 

expired date kue baruasa karena penyimpanan 

terlalu lama. Tingkat Perputaran Persediaan 

pada UD.Baruasa Membiri setiap Tahun dapat 

diketahui dari jumlah harga pokok penjualan 

dibagi dengan nilai rata-rata persediaan untuk 

setiap periode, Perputaran persediaan yang 

tinggi menunjukkan penjualan yang kuat karena 

perusahaan banyak melakukan produksi untuk 

menjaga stabilitas persediannya tetap rasional 

dan kebutuhan pasarnya terpenuhi. Sedangkan 

perputaran persediaan yang rendah akan 

menjadi indikasi penjualan yang tidak lancar. 

 Secara keseluruhan nilai rata-rata 

perputaran persediaan pada UD. Baruasa 

Membiri dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2019  adalah sebanyak 11,91 kali dengan 

demikian perputaran persediaan pada UD. 

Baruasa Membiri dapat dikatakan sudah efisien 

dalam penggunaannya karena sudah memenuhi 

standar kriteria efisiensi yaitu minimal 10 Kali 

perputaran persediaan dalam setahun. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang 

telah dilakukan nilai rata-rata perputaran Kas 
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dari Tahun 2015-2019  adalah sebanyak 5,35 

kali Perputaran piutang dari tahun 2015-2019 

sebanyak 7,26 kali dan perputaran persediaan 

dari tahun 2015-2019  sebanyak 11,91 kali 

sehingga  dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan penggunaan modal kerja pada UD. 

Baruasa Membiri telah efisien dalam 

pengunaannya, hal ini dapat diketahui dari hasil 

Analisis perhitungan perputaran Unsur-unsur 

modal kerja yang terdiri dari Perputaran kas 
perputaran piutang dan perputaran persediaan 

yang  semakin meningkat dari tahun ketahun. 

 

Saran 

1) Perusahaan manufaktur UD. Baruasa 

Membiri dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan disarankan untuk melakukan 

pengendalian dan pengawasan terhadap 

modal kerja yang terdiri dari kas, piutang 

dan persediaan agar perusahaan dapat lebih 
efisien dalam mengelola modal kerjanya. 

2) Bagi Peneliti selanjutnya agar lebih baik 

dari peneliti sebelumnya dengan 

menambah variabel lebih banyak atau 

variabel yang berbeda yang belum 

digunakan dalam penelitian ini serta lebih 

banyak referensi perusahaan yang bisa 

mendapatkan hasil lebih maksimal dan 

lebih akurat. 
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Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi e-

registration, e-SPT dan e-filing bagi Wajib Pajak dalam 

meningkatkan kualitas layanan administrasi perpajakan dan faktor-

faktor yang menghambat implementasi e-registration, e-SPT dan e-

filing. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kendari dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif 

kualitatif. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan 

dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

implementasi sistem e-registration, e-SPT dan e-filing berperan 

penting dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi 

perpajakan pada KPP Pratama Kendari. Implementasi sistem 
elektronik perpajakan ini telah memberikan kemudahan bagi Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana saja 

dan kapan saja serta memudahkan pegawai pajak dengan pelayanan 

yang cepat, akurat dan tanpa kertas. Adapun faktor-faktor yang 

menghambat dalam pengimplementasiannya yaitu kurangnya 

pemahaman Wajib Pajak mengenai sistem elektronik perpajakan serta 

koneksi atau akses jaringan yang lambat terlebih pada masa 

pelaporan. 
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1. PENDAHULUAN 

Pajak Merupakan sumber penghasilan 

penting Negara yang berasal dari rakyat. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-

Undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah 

kontribusi wajib pajak kepada Negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapat timbal balik secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sehingga pajak merupakan iuran yang balas 

jasanya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh 

wajib pajak. 

Salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan penerimaan 

negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan 

reformasi perpajakan, yaitu dengan melakukan 

reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, 

agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga 

potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat 

dipungut secara optimal dengan menjunjung asas 

keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima 

kepada Wajib Pajak. Dilihat dari reformasi 

perpajakan pada tahun 1983 sistem pemungutan 

pajak telah mengalami perubahan cukup signifikan 

yaitu official assessment system menjadi self 

assessment system. Berbeda dengan official 

assesment system, dalam self assesment system, 

Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajaknya. Tingkat kepercayaan terhadap 

administrasi perpajakan dan produktivitas aparatur 

perpajakan yang tinggi diharapkaan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena 

itu, reformasi pada sistem administrasi perpajakan 

dari official assessment menjadi self assessment 

sangat diperlukan sebagai penunjang peningkatan 

kepatuhan wajib pajak, maupun untuk 

meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan 

pembangunan dari penerimaan dalam negeri. 

Modernisasi pertama kali ditandai dengan 

dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat 

Jendral Pajak Wajib Pajak Besar, lalu diikuti 

dengan pembentukan KPP Madya dan KPP 

Pratama untuk melayani setiap jenis pajak. Konsep 

modernisasi administrasi pada prinsipnya adalah 

merupakan perubahan sistem administrasi 

perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan 

perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga 

dapat menjadikan Direktorat Jendral Pajak menjadi 

institusi yang profesional dengan citra yang baik 

dimata masyarakat dengan tujuan meningkatkan 

kinerja perpajakan serta memberikan pelayanan 

yang optimal kepada masyarakat. 

Menurut (Pujiani, 2012) Sistem pelayanan 

administrasi pajak yang semula manual dinilai 

masih memiliki banyak kelemahan khususnya bagi 

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, misalnya Wajib Pajak yang 

memiliki transaksi cukup besar dalam pelaporan 

SPT diharuskan melampirkan dokumen 

(hardcopy) dalam jumlah cukup banyak kepada 

Kantor Pelayanan Pajak, sementara itu proses 

perekaman data membutuhkan waktu yang lama 

sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan 

bahkan terlambat, sehingga dapat menimbulkan 

sanksi denda akibat keterlambatan pelaporan 

tersebut dan kelemahan lain pada sistem manual 

yaitu pada kesalahan (human error) dalam proses 

ulang perekaman data oleh fiskus. Kelemahan 

sistem pelayanan administrasi perpajakan manual 

mendorong DJP untuk membuat inovasi yaitu 

merancang sistem informasi elektronik dengan 

menerbitkan modernisasi administrasi perpajakan 

menggunakan teknologi informasi yang juga 

mengikuti kemajuan teknologi bagi Wajib Pajak. 

Inovasi tersebut dibuat dengan merancang sistem 

elektronik dalam rangka mempermudah wajib 

pajak untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

Salah satu bentuk modernisasi perpajakan 

dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam 

administrasi perpajakan adalah penerapan media 

elektronik e-system. Tujuan dalam penggunaan 

teknologi informasi dalam administrasi perpajakan 

yaitu untuk meningkatkan keefisienan.  Beberapa 

penerapan pelayanan berbasis e-system diantaranya 

adalah e-registration, e-SPT dan e-filing. 

E-registration merupakan layanan berbasis 

teknologi informasi bagi calon Wajib Pajak untuk 

melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). Pada sistem e-registration ini tidak 

hanya untuk pendaftaran Wajib Pajak semata, 

namun memiliki fungsi lain yaitu, perubahan data 

WP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sistem e-

registration ini memudahkan calon Wajib Pajak 

yang tidak dapat datang ke KPP terdekat karena 

memiliki kepentingan dan kesibukan lainnya. 

Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran sendiri 
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dengan jaringan internet tanpa dibatasi waktu dan 

tempat. Implementasi layanan e-registration ini 

mempermudah dan mempersingkat waktu Wajib 

Pajak maupun fiskus/petugas pajak dalam 

melaksanakan kewajibannya melayani kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak. 

E-SPT menurut DJP adalah Surat 

Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya 

dalam bentuk digital dan dilaporkan secara 

elektronik atau dengan menggunakan media 

komputer yang digunakan untuk membantu wajib 

pajak dalam melaporkan perhitungan dan 

pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. 

E-filing merupakan bagian dari sistem 

dalam administrasi pajak yang digunakan untuk 

menyampaikan SPT secara online yang realtime 

kepada kantor pajak. Penerapan sistem e-filing 

adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem 

yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara 

online yang realtime yang diterapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Target penerimaan pajak selalu meningkat 

dari tahun ke tahun, sehingga dalam rangka 

mencapai target penerimaan tersebut, pemerintah 

tidak hanya melakukan penyuluhan saja mengenai 

pajak namun juga harus memiliki program untuk 

mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Dengan adanya 

pelayanan berbasis e-system tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan 

pelaporan serta untuk menghemat waktu, mudah, 

akurat dan tanpa kertas sehingga menghasilkan 

pelayanan secara efisien dan efektif.  

 

2. TINJAUANPUSTAKA 

Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2009 tentang perubahan keempat atas Undang-

Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 

berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar besarnya 

kemakmuran rakyat.” 

Menurut Mardiasmo (2008) fungsi pajak 

dalam masyarakat suatu Negara terbagi dalam 2 

(dua) fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Budgetair (Sumber Dana Bagi 

Pemerintah) fungsi ini bertujuan untuk 

memasukkan penerimaan uang kas Negara 

sebanyak banyaknya antar lain mengisi 

anggaran pendapatan dan belanja Negara 

(APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak 

yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran 

pendapatan dan pengeluaran yang berimbang 

tercapai.  

b. Fungsi Regulerend (Mengatur) fungsi pajak 

secara tidak langsung dapat mengatur dan 

menggerakkan perkembangan sarana 

perekonomian nasional yang produktif. Adanya 

pertumbuhan perekonomian yang demikian 

maka akan dapat menumbuhkan objek pajak 

dan subjek pajak yang baru lebih banyak lagi, 

sehingga basis pajak lebih meningkat. 

Wajib Pajak 

Dalam buku Resmi (2017) dituliskan 

kewajiban dan hak-hak wajib pajak menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu: 

 

a. Kewajiban Wajib Pajak 

Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai 

berikut. 

1) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 

Jenderal Wajib Pajak dan kepadnya diberikan 

Nomor Pokok Wajib Pajak apabila telah 

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. 

2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat tinggal atau tempat kedudukan 

pengusaha dan tempat kegiatan usaha 

dilakukan untuk dikukuhkan menjadi 

Pengusaha Kena Pajak. 

3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, 

lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia 

dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, 

satuan mata uang rupiah, serta menandatangani 

dan menyampaikannya ke kantor Direktorat 

Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar 

atau dikukuhkan atau tempat lain yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam 

bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan 

mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang 

pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 
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5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang 

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke 

kas Negara melalui tempat pembayaran yang 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, dengan tidak menggantungkan 

pada adanya surat ketetapan pajak. 

7) Penyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatanusaha 

atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, 

dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas. 

8) Jika Diperiksa wajib: 

a. Memperlihatkandan/atau meminjamkan 

buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasarnya, dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang 

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas 

Wajib Pajak, atau objek yang terutang 

pajak. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki 

tempat atau ruang yang dipandang perlu 

dan memberi bantuan guna kelancaran 

pemerikasaan. 

c. Memberikan keterangan lain yang 

diperlukan apabila diperiksa. 

 

b. Hak Wajib Pajak 

Adapun hak-hal Wajib Pajak adalah sebagai 

berikut. 

1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 

(satu) Surat Pemberitahuan Masa. 

2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi 

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. 

3) Memperpanjang janka waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk 

paling lama 2 (dua) bulan dengan cara 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal 

Pajak. 

4) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah 

disampaikan yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis, dengan 

syarat Direktur Jenderal Pajak 

5) Menerima tanda bukti pembetulan, dan 

mengajukan permohonan penundaan 

pemasukan SPT. 

6) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak. 

7) Mengajukan permohonan penghapusan dan 

pengurangan sanksi serta pembetulan surat 

ketetapan yang salah. 

8) Memberi kuasa kepada orang lain untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakan. 

 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Siti Resmi (2017) menyatakan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu 

sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya 

dibeikan satu NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak 

juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam 

pembayaran pajak dan dalam pengawasan 

administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, 

wajib pajak memperoleh beberapa manfaat 

langsung lainnya seperti sebagai pembayaran pajak 

di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar 

negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak 

ke luar negeri, sebagai persyaratan ketika 

melakukan pengurusan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat 

pemuatan Rekening Koran di bank. Terhadap 

Wajin Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha 

Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk 

mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya 

dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila 

berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 

DJP ternyata orang pribadi atau badan atau 

pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak 

yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan,  

dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan 

perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 

(lima) tshun sebelum diterbitkannya NPWP 

dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak. 

Kualitas Pelayanan 

Menurut Ibrahim dalam Hardiyansyah 

(2011:40) Kualitas pelayanan merupakan suatu 
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kondisi dinasmis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan 

dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat 

terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. 

Pelayanan dikatakan berkualitas atau 

memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan harapan harapan 

masyarakat. Apabila masyarakat tidak puas 

terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka 

pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak 

berkualitas atau tidak efisien. Karena itu kualitas 

pelayanan sangat penting dan selalu fokus kepada 

kepuasan pelanggan. 

Collier (1987) dalam Zulian Yamit 

(2001:22) lebih menekankan bahwa kualitas jasa 

pelayanan pada kata pelanggan dan tingkat kualitas 

pelayanan. Lebih lanjut Collier menjelaskan bahwa 

pelayanan terbaik pada pelanggan dan tingkat 

kualitas dapat dicapai secara konsisten dengan 

memperbaiki pelayanan dan memberi perbaikan 

khusus pada standar kinerja pelayanan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan 

suatu kondisi yang menunjukan sejauh mana 

pelayanan yang diberikan oleh instansi penyedia 

layanan mampu memenuhi harapan pengguna 

layanan. 

Zeithaml dalam hardiyansyah (2011) 

menyederhanakan menjadi 5 dimensi 

SERVEQUAL yaitu: 

a. Bukti Langsung (Tangibility) 

Bukti langsung adalah alat, sarana pasarana 

fisik yang membantu pemberian layanan. Memberi 

kepuasan pelayanan sangat mudah ditelaah dengan 

melihat kondisi fisik yang dapat dirasakan 

penerima layanan. 

b. Keandalan (Reliability) 

Keandalan adalah kesesuaian antara apa 

yang dijanjikan dibandingkan dengan apa yang 

diberikan pada pelayanan itu. Hal ini penting 

karena akan mempengaruhi perencanaan usaha dan 

kepastian dari masyarakat dalam mendapatkan 

pelayanan. 

c. Ketanggapan (Responsiveness) 

Ketanggapan adalah tanggap dalam 

memberikan pelayanan agar cepat dan tepat. 

Pemberi layanan harus bertanggung jawab dalam 

memberikan penyelesaian masalah-masalah yang 

dihadapi masyarakat. 

d. Jaminan (Assurance) 

Pemberi layanan dapat menjamin 

masyarakat agar terhindar dari resiko pelayanan 

yang gagal. 

e. Empati (Empathy) 

Empati yaitu adanya sikap empati atau 

kedekatan yang baik antara pemberi layanan 

dengan masyarakat. Mengenal dan menjalin 

komunikasi yang baik dengan masyarakat akan 

memudahkan pemberi layanan mengidentifikasi 

keinginan masyarakat. 

Administrasi Perpajakan 

Menurut Gunadi (2005) pengertian tentang 

administrasi perpajakan sebagai berikut: “Semua 

kegiatan administrasi terlihat dalam kegiatan catat-

mencatat, namun demikian administrasi pajak 

adalah bukan kegiatan catat-mencatat biasa akan 

tetapi catat-mencatat sebagaimana yang dipandu 

dan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-

undangan. Jadi pengertian administrasi pajak 

adalah bagian dari pelaksanaan hukum formal di 

bidang perpajakan dalam rangka menjalankan 

fungsi pelayanan, pengawasan dan pembinaan, 

karena administrasi perpajakan melalui 

pelaksanaan tata usaha perpajakan dan sarananya 

timbul bukan karena hasil imaginasi ataupun 

rekaan dari para penyelenggara, akan tetapi 

disusun sebagai kehendak ketentuan formal 

perpajakan untuk melaksanakan misi menjadikan 

ketentuan material perpajakan suatu kenyataan 

yang baik dan benar sebagai salah satu instrumen 

pelaksanaan di bidang perpajakan dalam rangka 

menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, 

pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan 

kewajiban perpajakan, dan pembinaan dari 

pelaksanaan pengawasan dimaksud.”Selanjutnya 

Gunadi (2005) menambahkan bahwa administrasi 

pajak bukan hanya merupakan kepentingan dari 

negara sebagai pemungut pajak, akan tetapi juga 

merupakan kepentingan dan hak dari para Wajib 

Pajak agar segala pelaksanaan kewajiban dan hak-

hak perpajakannya ditatausahakan dengan baik dan 

benar. Oleh karena itu penyimpangan tata usaha 

perpajakan dari ketentuan peraturan perundang-

undangan akan menimbulkan persengketaan 

dengan masyarakat dan khususnya masyarakat 

Wajib Pajak. 

Toshiyuki dalam Gunadi (2004) 

menyebutkan beberapa kondisi administrasi yang 

baik adalah sebagai berikut: 

a. Administrasi perpajakan harus dapat 

mengamankan penerimaan Negara. 
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b. Administrasi perpajakan harus berdasarkan 

aturan perpajakan yang sah sesuai dengan 

ketentuan/perundang-undangan dan transparan. 

Pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan 

(rule-based) dan transparan. 

c. Administrasi perpajakan harus dapat 

merealisasikan perpajakan yang sah. 

d. Administrasi perpajakan harus dapat mencegah 

dan memberikan sanksi dan hukuman yang adil 

atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta 

penyimpangan para pelaksana. Agar tidak 

terjadi penyalahgunaan wewenang yang 

mengakibatkan kebocoran, kedisiplinan para 

pegawai perlu mendapat perhatian yang 

sungguh- sungguh. Untuk itu, tampaknya 

sistem reward and punishment perlu 

ditegakkan secara tegas dengan pembenahan 

lingkungan kepegawaiannya; 

Elektronik Registration (e-Registration) 

Electronic Registration (E-Registration) 

adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan 

pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. 

Sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar 

dan ingin merubah data wajib pajak tersebut dapat 

memanfaatkan layanan Electronic Registration ini. 

(PER-20/PJ/2013).  

Padiangan (2014: 38) mengemukakan 

bahwa e-registration adalah sistem pendaftaran 

Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) melalui internet yang terhubung 

langsung secara online dengan Direktorat Jendral 

Pajak. Sumarsan (2015: 22) menjelaskan 

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Wajib 

Pajak dilakukan melalui internet di situs Direktorat 

Jendral Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. 

Wajib Pajak cukup memasukkan data-data pribadi 

(KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh 

NPWP. 

Sumarsan (2015: 22) menjelaskan langkah-

langkah untuk mendapatkan NPWP dengan cara e-

registration adalah sebagai berikut. 

1. Cari situs Direktorat Jendral Pajak di internet 

dengan alamat www.pajak.go.id. 

2. Selanjutnya anda memilih menu e-registration. 

3. Pilih menu “buat account baru” dan isilah 

kolom sesui yang diminta. 

4. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir 

Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”.nisilah 

sesuai dengan KTP yang anda miliki. 

5. Anda akan memperoleh surat keterangan 

Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku 

selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. 

Cetak SKT sementara tersebut  beserta 

Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi 

sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai 

Wajib Pajak. 

6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian 

kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT 

sementara  serta persyaratan lainnya ke Kantor 

Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT 

sementara anda. Setelah itu anda akan 

menerima kartu NPWP dan SKT asli. 

Elektronik SPT (e-SPT) 

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 

menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.  

Dalam mewujudkan sistem administrasi 

perpajakan modern, pemerintah menyediakan 

aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak 

untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT 

secara cepat, tepat dan akurat. 

Padiangan (2008: 35) mengemukakan 

bahwae-SPT adalah penyampaian SPT dalam 

bentuk digital ke Kantor Pelayanan Pajak secara 

elektronik atau dengan menggunakan media 

komputer. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal 

Pajak e-SPT adalah Surat Pemberitahuan dalam 

bentuk elektronik beserta lampirannya yang 

dilaporkan dengan menggunakan media elektronik 

(CD, Disket, flash disk dan lain-lain) ke Kantor 

Pelayanan Pajak yang digunakan untuk membantu 

wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan 

pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Keputusan Dirjen Pajak KEP-

383/PJ./2002 tentang tata cara dalam penggunaan 

aplikasi e-SPT oleh setiap Wajib Pajak sebagai 

berikut: 

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT 

pada sistem komputer. Aplikasi dapat diperoleh 

dari Account Representative (AR) masing-

masing atau dari installer e-SPT. 

2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk 

merekam data-data antara lain identitas Wajib 

Pajak, bukti potong, faktur pajak, dan data 

http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id./
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perpajakan lain serta data Surat Setoran Pajak 

(SSP). 

3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem 

administrasi keuangan/ perpajakan masing-

masing dapat melakukan proses impor data dari 

sistem yang dimiliki kedalam aplikasi e-SPT 

dengan berpedoman kepada format data sesuai 

dengan aplikasi e-SPT. 

4. Wajib Pajak mencetak bukti 

pemotongan/pemungutan dengan 

menggunakan aplikasi e-SPT dan 

menyampaikannya kepada pihak yang dipotong 

atau dipungut. 

5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT 

menggunakan aplikasi e-SPT. 

6. Wajib Pajak menandatangani formulir hasil 

cetakan aplikasi e-SPT. 

7. Wajib Pajak membentuk data e-SPT dengan 

menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan 

dalam media komputer (CD/flash disk). 

8. Wajib Pajak melaporkan SPT dengan 

menggunakan media elektronik ke Kantor 

Pelayanan Pajak dengan membawa Formulir 

induk SPT hasil cetakan e-SPT yang telah 

ditandatangani beserta file data SPT yang 

tersimpan dalam media komputer. 

Elektronik Filing (e-Filing) 

E-Filing adalah suatu cara penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian 

pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara 

elektronik yang dilakukan secara online dan real 

time melalui penyedia jasa aplikasi (Application 

Service Provider). Sistem ini dibuat berdasarkan 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 

Tentang Tata Cara Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan 

Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Secara Elektronik (e-Filing) melalui perusahaan 

penyedia jasa aplikasi (Application Service 

Provider).  

Application Service Provider (ASP) adalah 

perusahaan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) sebagai perusahaan yang dapat 

menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan 

penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT 

tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal 

Pajak. Perusahaan penyedia jasa aplikasi 

(Application Service Provider) harus memenuhi 

syarat yaitu:  

a. Berbentuk badan hukum;  

b. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi 

(ASP);  

c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak; 

d. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat 

Jenderal Pajak. 

Berikut ini proses untuk melakukan e-filing 

dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara e-

filing. 

1. Mengajukan permohonan Eletronik Filing 

Identification Number (e-FIN) secara tertulis. 

e-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak 

bagi pengguna e-filing. Pengajuan permohonan 

e-FIN dapat dilakukan melalui situs DJP atau 

KPP terdekat. 

2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filing 

paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya e-

FIN. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak 

akan memperoleh username dan password, 

tautan aktivitas akun e-filing melalui e-mail 

yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan 

digital certificate yang berfungsi sebagai 

pengaman data Wajib Pajak dalam setiap 

proses e-filing. 

3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:  

a. Mengisi e-SPT pada aplikasi e-filing di situs 

DJP. E-SPT adalah Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir 

elektronik (Compact Disk) yang merupakan 

pengganti lembar manual SPT. 

b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman 

e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email 

atau SMS. 

c. Mengirim SPT secara online dengan 

mengisikan kode verifikasi. Notifikasi 

status e-SPT akan diberikan kepada Wajib 

Pajak melalui email. Bukti Penerimaan e-

SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam 

transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian 

SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman 

ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi 

(ASP). 

 

3.METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama 

Kendari dengan tujuan untuk mengetahui sejauh 

mana implementasi e-registration, e-SPT dan e-
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filing bagi wajib pajak dapat meningkatkan 

kualitas layanan administrasi perpajakan. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pegawai pajak 

yang bertugas pada seksi pelayanan dan wajib 

pajak yang menggunakan layanan e-registration, 

e-SPT dan e-filing yang terdaftar di KPP Pratama 

Kendari. 

Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 

kualitatif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2009: 337-338) mengemukakan bahwa analisis 

data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.  

Berikut merupakan tahapan teknis analisis 

data dalam penelitian ini. 

1. Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan sejumlah data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan 

pengumpulan data melalui wawancara kepada 

pegawai pajak pada seksi pelayanan maupun wajib 

pajak pengguna e-system yang terdaftar di KPP 

Pratama Kendari serta mengumpulkan data-data 

perpajakan berupa dokumentasi mengenai 

implementasi e-SPT, e-registration dan e-filing. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses 

pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga 

data itu memberi gambaran yang lebih jelas 

tentang hasil wawancara, dan dokumentasi. 

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi 

tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu 

data-data yang diperoleh dari KPP Pratama 

Kendari 

4. Simpulan atau Verifikasi 

Merupakan kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Implementasi e-Registration di KPP 

Pratama Kendari 

Menurut Pedoman Peraturan Direktorat 

Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 e-registration 

adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan 

data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak 

melalui internet yang terhubung langsung secara 

online dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem e-

registration ini memudahkan calon Wajib Pajak 

yang tidak dapat datang ke KPP terdekat karena 

memiliki kepentingan dan kesibukan lainnya. 

Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran sendiri 

dengan jaringan internet tanpa dibatasi waktu dan 

tempat. Implementasi layanan e-registration ini 

mempermudah dan mempersingkat waktu Wajib 

Pajak maupun fiskus/petugas pajak dalam 

melaksanakan kewajibannya melayani kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak. 

Berdasarkan wawancara dari beberapa 

informan terkait, implementasi sistem e-

registration memudahkan Wajib Pajak dalam 

mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 

sehingga meningkatkan pelayanan sekaligus 

menciptakan efisiensi operasional dan administrasi 

KPP Pratama Kendari serta meringankan 

pekerjaan petugas pajak dalam melayani dan 

melakukan pemprosesaan pendaftaran Wajib 

Pajak. Layanan sistem e-registration ini juga 

meningkatkan efisisensi dan efektifitas bagi 

masyarakat dalam proses melakukan pendaftaran 

NPWP. Hal ini sejalan dengan tujuan 

pengembangan sitem e-registration yaitu 

penyediaan kemudahan pelayanan bagi Wajib 

Pajak untuk mendaftar, update, maupun 

menghapus atas informasi apapun serta dapat 

dilakukan kapan saja dan dimana saja. 

Implementasi sistem e-registration telah 

membuat banyak Wajib Pajak mendaftarkan 

dirinya untuk memperoleh NPWP di KPP Pratama 

Kendari dikarenakan proses yang mudah, seperti 

yang dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama 

Kendari 

 
Sumber: KPP Pratama Kendari, 2020 

Table 4.2 di atas menunjukkan bahwa pada 

tahun 2016 jumlah total Wajib Pajak yang terdaftar 

di KPP Pratama Kendari sebesar 143.753 Wajib 

Pajak. Kemudian pada tahun 2017 berjumlah 

156.985 Wajib Pajak atau meningkat sebesar 8% 

dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 jumlah 

Wajib Pajak juga menigkat sebesar 9% dengan 

jumlah 172.863. Selanjutnya pada tahun 2019 

Wajib Pajak terdaftar kembali mengalami 

peningkatan dengan jumlah 201.599 atau sebesar 

14% dari tahun sebelumnya dan merupakan 

peningkatan tertinggi selama tiga tahun terakhir. 

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa 

pengimplementasian sistem e-registration telah 

efektif dan berhasil meningkatkan jumlah Wajib 

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 

Analisis Implementasi e-SPT di KPP Pratama 

Kendari 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak e-SPT 

adalah Surat Pemberitahuan dalam bentuk 

elektronik beserta lampiran-lampirannya yang 

dilaporkan dengan menggunakan media elektronik 

(CD, Disket, flash disk dan lain-lain) ke Kantor 

Pelayanan Pajak yang digunakan untuk membantu 

wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan 

pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Sistem e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan 

secara cuma-cuma oleh DJP kepada Wajib Pajak. 

Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, Wajib Pajak 

dapat merekam, memelihara dan mengenerate data 

digital SPT serta mencetak SPT beserta 

lampirannya. 

Berdasarkan wawancara dari beberapa 

informan terkait, implementasi sistem e-SPT 

memberi dampak yang baik bagi Wajib Pajak, 

salah satunya yaitu datanya lebih aman karena 

lampirannya dapat disampaikan dalam bentuk 

media flashdisk atau CD. Penggunaan sistem ini 

menjadikan pekerjaan yang membutuhkan waktu 

lama akan terasa lebih efektif sehingga pengisian 

SPT akan cepat dilakukan karena tidak lagi perlu 

ke KPP dan mengantri lama. sistem ini juga 

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi 

karena mengurangi penggunaan kertas yang biasa 

digunakan dalam pelaporan SPT sehingga 

membantu pekerjaan pegawai pajak dalam 

pengelolaan data  dan perekaman SPT menjadi 

berkurang serta prosesnya lebih mudah dan cepat. 

Tabel 4.3 Jumlah Pelaporan SPT Melalui 

Aplikasi e-SPT oleh Wajib Pajak 

KPP Pratama Kendari 

 
Sumber: KPP Pratama Kendari, 2020 

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pada 

tahun 2015 pengguna e-SPT berjumlah 46 Wajib 

Pajak dan hanya digunakan oleh Wajib Pajak 

dengan jenis SPT 1771 atau Wajib Pajak Badan. 

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan pengguna e-

SPT  yang signifikan yaitu berjumlah 1.616 Wajib 

Pajak atau meningkat sebesar 97% dari tahun 

sebelumnya dan telah digunakan oleh wajib Pajak 

dengan jenis SPT 1770 dan 1770 S atau Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Kemudian pada tahun 2017 

pengguna e-SPT kembali mengalami kenaikan dari 

tahun sebelumnya dengan jumlah 1.773 atau 

sebesar 9%. Selanjutnya pada tahun 2018 

pengguna e-SPT juga mengalami kenaikan dengan 

jumlah 1.983 atau sebesar 11% dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2019 terjadi penurunan 

pengguna e-SPT dengan jumlah 1.714 atau turun 

sebesar 16%. Dengan adanya peningkatan 

pengguna e-SPT selama tiga tahun berturut-turut 

sejak 2015 sampai dengan 2018, dapat diketahui 

bahwa kemauan wajib pajak dalam menggunakan 

e-SPT semakin tinggi. 

Analisis Implementasi e-Filing di KPP Pratama 

Kendari 

E-Filing adalah suatu cara penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian 

pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara 

elektronik yang dilakukan secara online dan real 

time melalui penyedia jasa aplikasi (Application 

Service Provider). Sistem ini dibuat berdasarkan 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 

Tentang Tata Cara Penyampaian Surat 

BADAN OP

2016 14.109 125.337 143.753

2017 15.313 137.231 156.985

2018 16.768 151.623 172.863

2019 18.599 178.471 201.599

TAHUN
JENIS WP

TOTAL

1771 1770 1770 S 1770 SS

2015 46 - - - 46

2016 1.524 86 6 - 1.616

2017 1.682 89 2 - 1.773

2018 1.215 765 3 - 1.983

2019 1.072 606 36 - 1.714

TAHUN
JENIS SPT

TOTAL
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Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan 

Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Secara Elektronik (e-Filing) melalui perusahaan 

penyedia jasa aplikasi (Application Service 

Provider).  

Berdasarkan wawancara dari beberapa 

informan terkait, dengan penggunaan sistem e-

filing penyampaian dan perhitungan SPT dapat 

dilakukan dengan cepat karena dengan media 

internet, dan data yang disampaikan Wajib Pajak 

diproses dengan cepat dan tepat. Implementasi e-

filing membuat Wajib Pajak dapat menghemat 

waktu dan biaya yang biasa digunakan dalam 

pelaporan SPT karena penyampaiannya dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sistem ini 

juga meringankan pekerjaan pegawai pajak karena 

data yang diinput Wajib Pajak secara langsung 

masuk kesistem sehingga tidak memerlukan proses 

perekaman. Kemudahan pelaporan SPT dari 

penggunaan sistem ini membuat penggunanya 

terus bertambah, seperti yang dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

 

Tabel 4.4 Jumlah Pelaporan SPT melalui e-

Filing oleh Wajib Pajak KPP 

Pratama Kendari 

 
Sumber: KPP Pratama Kendari, 2020 

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pada 

tahun 2015 pengguna e-SPT berjumlah 46 Wajib 

Pajak dan hanya digunakan oleh Wajib Pajak 

dengan jenis SPT 1771 atau Wajib Pajak Badan. 

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan pengguna e-

SPT  yang signifikan yaitu berjumlah 1.616 Wajib 

Pajak atau meningkat sebesar 97% dari tahun 

sebelumnya dan telah digunakan oleh wajib Pajak 

dengan jenis SPT 1770 dan 1770 S atau Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Kemudian pada tahun 2017 

pengguna e-SPT kembali mengalami kenaikan dari 

tahun sebelumnya dengan jumlah 1.773 atau 

sebesar 9%. Selanjutnya pada tahun 2018 

pengguna e-SPT juga mengalami kenaikan dengan 

jumlah 1.983 atau sebesar 11% dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2019 terjadi penurunan 

pengguna e-SPT dengan jumlah 1.714 atau turun 

sebesar 16%. Dengan adanya peningkatan 

pengguna e-SPT selama tiga tahun berturut-turut 

sejak 2015 sampai dengan 2018, dapat diketahui 

bahwa kemauan wajib pajak dalam menggunakan 

e-SPT semakin tinggi. 

Kualitas Layanan Administrasi dengan Sistem 

e-Registration, e-SPT dan e-Filing di KPP 

Pratama Kendari 

Direktorat Jenderal Pajak selalu berinovasi 

guna meningkatkan kualitas layanan administrasi 

dan memberikan pelayanan yang prima dengan 

menerbitkan sistem informasi berbasis online 

dengan menggunakan sistem elektronik seperti e-

registration untuk pendaftaran Wajib Pajak serta e-

SPT dan e-filing untuk pelaporan SPT Wajib 

Pajak. Diterbitkannya sistem administrasi modern 

ini diharapkan dapat menjadikan DJP menjadi 

institusi yang professional dengan citra yang baik 

dimata masyarakat dengan tujuan meningkatkan 

kinerja perpajakan serta memberikan pelayanan 

yang optimal kepada masyarakat 

Adanya sistem elektronik perpajakan ini 

juga menjadikan Wajib Pajak mempunyai data 

yang terecord tidak hanya secara kertas tetapi juga 

secara sistem sehingga meminimalisir resiko jika 

terjadi force majeure. Selain itu, implementasi 

sistem elektronik perpajakan ini juga telah 

menciptakan layanan administrasi yang efektif dan 

efisien dikarenakan prosesnya yang lebih cepat.  

Penggunaan sistem elektronik perpajakan 

ini dapat menjadi acuan untuk menstimulus Wajib 

Pajak dalam melaporkan pajaknya agar proses 

pembayaran pajak berlangasung transparan dan 

akuntabilitas, serta mudah dalam proses 

pelayanannya. Banyaknya manfaat yang di 

dapatkan dengan penggunaan sistem elektronik 

membuat Wajib Pajak perlahan mulai bergeser dari 

cara konvensional dan mulai memilih 

menggunakan sistem elektronik perpajakan. 

 

Tabel 4.5 Jumlah Pelaporan SPT dengan Cara 

Manual dan Melalui e-System oleh 

Wajib Pajak di KPP Pratama 

Kendari 

 
Sumber: KPP Pratama Kendari, 2020 

1771 1770 1770 S 1770 SS

2015 1 2 1.383 5.026 6.412

2016 21 30 5.946 25.716 31.713

2017 275 639 17.473 27.107 45.494

2018 1.070 1.064 19.133 25.679 46.946

2019 1.975 1.333 27.481 28.241 59.030

TAHUN
JENIS SPT

TOTAL

Persentasi 

Peningkatan

Manual e-System e-system

2015 35.992 6.458 -

2016 26.296 33.329 81%

2017 8.609 47.267 29%

2018 6.373 48.929 3%

2019 7.658 60.744 19%

Tahun
Pelaporan SPT
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Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pada 

tahun 2015 Wajib Pajak yang melaporkan SPT 

dengan cara manual berjumlah 35.992 dan yang 

melaporkan melalui sistem elektronik berjumlah 

6.458. Kemudian pada tahun 2016 Wajib Pajak 

yang melaporkan dengan cara manual menurun 

sebesar 37% dengan jumlah 26.296 sedangkan 

yang melaporkan SPT menggunakan sistem 

elektronik mengalami kenaikan yang cukup besar 

dengan jumlah 33.329 atau meningkat sebesar 

81% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 

kembali terjadi penurunan wajib pajak yang 

melaporkan SPT secara manual dengan jumlah 

8.609 atau sebesar 67% dari tahun sebelumnya 

sedangkan jumlah wajib pajak yang melaporkan 

melalui sistem elektronik mengalami kenaikan 

dengan jumlah 47.267 atau sebesar 29%. 

Selanjutnya pada tahun 2018 Wajib Pajak yang 

melaporkan dengan cara manual menurun sebesar 

35% dengan jumlah 6.373 sedangkan yang 

melaporkan melalui sistem elektronik meningkat 

sebesar 3% dengan jumlah 48.929. Pada tahun 

2019 Wajib Pajak yang melaporkan dengan cara 

manual mengalami kenaikan dengan jumlah 7.658 

atau sebesar 17% dari tahun sebelumnya 

sedangkan Wajib Pajak yang melaporkan SPT 

melalui sistem elektronik juga mengalami 

kenaikan dengan jumlah 60.744 atau sebesar 19%. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jumlah 

Wajib Pajak yang melaporkan SPT dengan cara 

manual terus mengalami penurunan sedangkan 

Wajib Pajak yang memilih melaporkan SPT 

melalui sistem elektronik terus mengalami 

peningkatan yang pesat.  

Maka dapat disimpulkan manfaat dan 

kemudahan yang diberikan sistem elektronik 

perpajakan membuat Wajib Pajak perlahan mulai 

bergeser dari cara konvensional ke cara yang 

modern. Penerapan yang baik dari sistem 

elektronik tersebut meningkatkan kualitas 

pelayanan administrasi dan pelaksanaan kebijakan 

perpajakan di KPP Pratama Kendari. 

Penulis menganggap implementasi sistem 

e-registration¸e-SPT dan e-filing optimal dalam 

meningkatkan kualitas administrasi perpajakan 

dengan menggunakan teori Zheitaml dalam 

Hardiyansyah (2011) dengan mengetahui syarat-

syarat yang dikemukakan seperti: 

 

1. Bukti Langsung (Tangibility) 

KPP Pratama Kendari telah menyediakan 

loket bagi Wajib Pajak yang ingin mendapat 

bimbingan pelaporan secara langsung oleh 

pegawai pajak. Loket tersebut disediakan khusus 

pada masa pelaporan di Aula KPP Pratama 

Kendari dengan dilengkapi sarana dan prasarana 

komputer dengan jaringan internet. 

 

2. Keandalan (Reliability) 

Adanya sistem elektronik perpajakan 

seperti e-registration, e-SPT dan e-filing membuat 

KPP Pratama Kendari dapat memberikan 

pelayanan secara akurat dan terpercaya karena 

semua data yang diinput Wajib Pajak secara 

langsung masuk kesistem DJP. Dengan adanya 

sistem ini Wajib Pajak dapat melaporkan SPT 

dengan akurat karena perhitungannya otomatis 

menggunakan sistem komputer sehingga 

mengurangi terjadinya kesalahan. Registrasi dan 

pelaporan SPT juga dapat dilakukan dimana saja 

dan kapan saja sehingga Wajib Pajak dapat 

terhindar dari sanksi keterlambatan.  

 

3. Ketanggapan (Responsiveness) 

KPP Pratama kendari secara konsisten 

melakukan sosialisasi untuk menyampaikan 

informasi mengenai sistem e-registration, e-SPT 

dan e-filing kepada Wajib Pajak. Selain itu, Wajib 

Pajak juga dapat melakukan konsultasi melalui 

kring pajak, e-mail, maupun whatshapp dengan 

respon yang cepat dari pegawai pajak.  

 

4. Jaminan  (Assurance) 

Implementasi sistem elektronik perpajakan 

merupakan bukti bahwa KPP Pratama Kendari 

telah menjalankan self assesstment system yang 

berarti memberikan kepercayaan kepada Wajib 

Pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya 

sendiri, sehingga meningkatkan kepercayaan 

Wajib Pajak terhadap integritas pegawai pajak.  

 

5. Empati (Empathy) 

Wajib Pajak dapat secara lansung 

mendapatkan bimbingan mengenai tata cara 

penyampaian SPT dengan e-systrem dari pegawai 

pajak dengan mendatangi loket yang telah 

disediakan pada masa pelaporan yang terletak di 

Aula KPP Pratama Kendari. Wajib Pajak dapat 

melakukan pelaporan melalui komputer maupun 

handphone Wajib Pajak sendiri. 
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Analisis Faktor-Faktor yang Menghambat 

Implementasi e-Registration, e-SPT dan e-Filing 

di KPP Pratama Kendari 

Untuk mengoptimalkan implementasi 

sistem elektronik seperti e-registration, e-SPT dan 

e-filing ini tentunya menuntut semua stakeholder 

dalam hal ini para pemberi layanan pajak dan yang 

dilayani yaitu Wajib Pajak itu sendiri harus 

tanggap akan teknologi, karena proses untuk 

menjalankan e-system ini dituntut menguasai 

sistem komputerisasi dengan memakai jaringan 

internet atau online.  

Berdasarkan wawancara dari beberapa 

informan terkait, hal yang menjadi salah satu 

faktor terbesar yang menghambat 

pengimplementasian e-system ini adalah 

kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap 

prosedur penggunaan sistem elektronik 

perpajakan. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak 

terhadap sistem elektronik perpajakan ini 

disebabkan oleh banyaknya Wajib Pajak 

yangbtidak paham teknologi dan juga rendahnya 

tingkat pendidikan. Selain kurangnya pemahaman 

Wajib Pajak, kendala lain dalam 

pengimplementasian sistem elektronik ini yaitu 

akses atau koneksi jaringan yang lambat terlebih 

pada masa akhir pelaporan.   

KPP Pratama Kendari sebagai pihak yang 

bertanggungjawab dan sangat mempengaruhi 

kesadaran masyarakat terus melakukan upaya yang 

mampu mengoptimalkan penerapan sistem 

elektronik perpajakan, diantaranya dengan 

konsisten melakukan sosialisasi untuk 

mengedukasi masyarakat terkait penggunaan e-

system. Guna menambah pengetahuan Wajib Pajak 

terkait dengan sistem elektronik perpajakan ini, 

sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Kendari 

bukan hanya diinstansi-instansi atau daerah-daerah 

tetapi juga sampai ke tempat umum yang banyak 

didatangi masyarakat seperti taman kota hingga 

mall dengan mengadakan stan atau pojok pajak. 

Selain itu KPP Pratama Kendari juga setiap 

tahunnya menyediakan loket bagi Wajib Pajak 

yang ingin dibimbing langsung oleh pegawai pajak 

dalam pelaporan SPT dengan datang langsung ke 

Aula KPP Pratama Kendari serta membuka 

layanan konsultasi bagi Wajib Pajak melalui e-

mail maupun whatsapp. KPP Pratama Kendari 

juga rutin mengadakan Kelas Pajak melalui 

aplikasi zoom yang informasinya dapat di akses 

melalui media sosial. Tidak hanya Wajib Pajak, 

KPP Pratama Kendari juga terus meningkatkan 

pengetahuan pegawainya guna pengoptimalisasian 

sistem elektronik perpajakan dengan melakukan 

pelatihan setiap bulannya. Dengan begitu, dapat 

disimpulkan bahwa KPP Pratama Kendari telah 

melakukan upaya yang optimal dalam 

mengoptimalkan implementasi sistem elektronik 

perpajakan, namun adanya Wajib Pajak yang tidak 

paham teknologi dan rendahnya tingkat pendidikan 

juga tidak dapat dihindari dan menjadi tantangan 

bagi KPP Pratama Kendari kedepannya. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Implementasi sistem e-registration, e-SPT dan 

e-filing berperan penting dalam meningkatkan 

kualitas layanan administrasi perpajakan pada 

KPP Pratama Kendari. Implementasi sistem 

elektronik perpajakan ini telah memberikan 

kemudahan bagi Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya 

dimana saja dan kapan saja serta memudahkan 

pegawai pajak dengan pelayanan yang cepat, 

akurat dan tanpa kertas. 

2. Kendala-kendala dalam implementasi sistem e-

registration, e-SPT dan e-filing yaitu 

banyaknya Wajib Pajak yang kurang atau 

bahkan tidak memahami prosedur penggunaan 

sistem elektronik ini serta akses atau koneksi 

jaringan yang lambat terlebih pada masa akhir 

pelaporan.. Upaya yang optimal telah 

dilakukan KPP Pratama Kendari dalam 

mengoptimalkan implementasi sistem 

elektronik perpajakan, namun adanya Wajib 

Pajak yang tidak paham teknologi dan 

rendahnya tingkat pendidikan juga tidak dapat 

dihindari dan menjadi tantangan bagi KPP 

Pratama Kendari kedepannya. 

Saran 

Beberapa hal yang direkomendasikan 

sebagai saran dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi KPP Pratama Kendari 

KPP Pratama Kendari diharapkan dapat 

melakukan inovasi guna meningkatkan 

pemahaman Wajib Pajak tentang sistem elektronik 

perpajakan dengan membentuk komunitas 

mahasiswa pajak yang nantinya akan berperan 

sebagai agen pembawa berita bagi masyarakat. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan 

mengembangkan penelitian dengan menambahkan 

variabel sistem elektronik perpajakan yang lainnya 

seperti e-biling, e-faktur dan yang terbaru e-bupot. 
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