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Paper type: Research Paper 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh LDR,NIM,NPL dan BOPO terhadap Profitabilitas bank 

Sultra cabang Kendari periode 2014-2018. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah 

diaudit.Profitabilitas merupakan variabel dependen dalam penelitian 

ini. Ada empat variabel independen yang digunakan yaitu 
LDR,NIM,NPL dan BOPO. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji 

simultan dengan F test (ANOVA) dan uji parsial dengan t-Test. Hasil 

penelitian ini menunjukkan (1) bahwa LDR,NIM,NPL dan BOPO 

berpengaruh positif terhadap ROA (2) LDR berpengaruh positif 

terhadap ROA (3) NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA (4) NPL berpengaruh negatif terhadap ROA (5) BOPO 

berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 
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1. PENDAHULUAN 

Perbankan merupakan lembaga keuangan 

yang memiliki peranan dalam sistem keuangan di 

Indonesia.Keberadaan sektor perbankan memiliki 

peranan cukup penting, dimana dalam kehidupan 
masyarakat sebagian besar melibatkan jasa dari 

sektor perbankan. Hal ini dikarenakan sektor 

perbankan merupakan suatu lembaga yang 

mengemban fungsi utama sebagai perantara 

keuangan (financial intermediary) antara pihak-

pihak yang memilki dana (defisit dana) serta 

sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar 

aliran lalu lintas pembayaran (Veithzal,dkk., 

2007:109). 

Bank mempunyai peran sebagai 

pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian 

stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan 

perbankan yang sehat, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Booklet Perbankan 

Indonesia 2009). Bank dalam menjalankan 

usahanya, menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dalam berbagai 

alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi 

penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut 

lembaga kepercayaan. Sejalan dengan 
karakteristik usahanya tersebut, maka bank 

merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya 

banyak diatur oleh Pemerintah (Siamat, 2005). 

Menurut Adyani (2011), kinerja keuangan 

bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank 

pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek 

penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. 

Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap 
bank merupakan faktor yang sangat membantu 

dan mempermudah pihak manajemen bank untuk 

menyusun strategi bisnis yang baik. Sebaliknya 

para pemilik dana yang kurang menaruh 

kepercayaan kepada bank yang bersangkutan 

maka loyalitasnya pun sangat tipis, hal ini sangat 

tidak menguntungkan bagi bank yang 

bersangkutan karena para  pemilik dana sewaktu-

waktu dapat menarik dananya dan 

memindahkannya ke bank lain. 

Penilaian kinerja keuangan perbankan 

merupakan salah satu faktor yang penting bagi 

perbankan untuk melihat bagaimana bank tersebut 

dalam melakukan kinerjanya apakah sudah baik 

atau belum.Selain itu penilaian juga dapat 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

profitabilitas atau keuntungan bank dengan 

membandingkan hasil laba pada tahun tertentu 

dengan laba tahun-tahun sebelum dan sesudahnya 

atau membandingkan kinerja perbankan yang satu 
dengan yang lainnya. Pada umumnya penilaian 

kinerja suatu bank bisa dilihat dari laporan 

keuangannya yang berasal dari perhitungan rasio 

keuangannya (Nugroho,2011). 

Laporan keuangan merupakan data-data 

keuangan yang sifatnya kuantitatif.Menurut 

Harahap (2009:105) laporan keuangan 

menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka 

waktu tertentu.Adapun jenis laporan keuangan 

yang lazim dikenal adalah laporan neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus 

kas, laporan posisi keuangan.Untuk memperoleh 

perkembangan atau kinerja kegiatan usaha suatu 
bank perlu diadakan suatu interpretasi atau analisa 

terhadap finansial bank yang bersangkutan. 

Salah satu indikator yang menggambarkan 

kemampuan menghasilkan laba adalah 

profitabilitas.Sofyan (2002:102) menjelaskan 

profitabilitas merupakan salah satu indikator yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu 

bank. Salah satu rasio yang digunakan untuk 
mengukur profitabilitas adalah Return on Asset 

(Setiawan, 2009:15). Pengukuran kinerja bank 

berdasarkan asset yang dimiliki juga di sampaikan 

Meythi (2005:78) yang menyatakan “Penggunaan 

Return on Asset (ROA) sebagai pengukuran 

kinerja dikarenakan BI sebagai pembina dan 

pengawas perbankan yang lebih mementingkan 

asset yang   dananya   berasal dari masyarakat”. 

Setiap bank memiliki karakteristik yang 
berbeda sehingga tingkat profitabilitas yang 

dimiliki bank pun juga berbeda-beda. Setiawan 

(2009:16) menjelaskan variabel karakteristik bank 

berisi rasio-rasio keuangan bank mulai dari total 

pembiayaan, permodalan, aktivitas bank serta 

aktiva produktifnya dapat mempengaruhi 

profitabilitas bank. Sutrisno (2009:222) 

“Profitabilitas adalah hasil dari kebijaksanaan 

yang diambil oleh manajemen.Rasio keuangan 

untuk mengukur seberapa besar tingkat 

keuntungan menunjukkan semakin baik 
manajemen dalam mengelola perusahaan”. 

Salah satu ukuran kinerja perusahaan 

adalah tingkat keuntungan atau laba.Laporan 

mengenai rugi laba suatu perusahaan, merupakan 

hal yang sangat penting dalam laporan 

tahunan.Salah satu teknik dalam laporan keuangan 

adalah analisis rasio keuangan.Profitabilitas 

merupakan indikator yang paling penting untuk 

mengukur kinerja suatu bank. Return on Assets 
(ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh earning dalam kegiatan operasi 

perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya. Sehingga dalam penelitian ini ROA 

digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan.ROA 

penting bagi bank karena ROA digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

aktiva yang dimilikinya. Faktor-faktor yang 

diindikasi dapat mempengaruhi ROA yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah Loan to 
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Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM), 

Non Performing Loan (NPL) dan Biaya 

Operasional dibagi Pendapatan Operasional 

(BOPO). 

Dendawijaya (2009:34) menyatakan 

adanya pembiayaan bermasalah yang semakin 

besar dibandingkan aktiva produktifnya dapat 
mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk 

memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang 

diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba 

dan berpengaruh buruk pada ROA. Hal ini serupa 

dengan yang disampaikan Ponco (2008:79) bahwa 

NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

(ROA). 

Rasio Return on Assets ( ROA) merupakan 
rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi 

usaha bank secara keseluruhan. Semakin  besar 

ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin  

baik, karena return semakin besar.Menurut Bank 

Indonesia,Return on Assets (ROA) merupakan 

perbandingan antara  laba sebelum pajak dengan 

rata-rata total asset dalam satu periode. Dalam 

penelitian ini Return on Assets (ROA) dipilih 

sebagai indikator pengukur kinerja keuangan 

perbankan adalah karena Return on Assets (ROA) 
digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan 

di dalam menghasilkan keuntungan dengan aktiva 

yang dimilikinya. 

Rasio Net Interest Margin (NIM)  yaitu 

rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

menghasilkan pendapatan dan bunga dengan 

melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit. 

Net Interest Margin (NIM) menunjukkan 
kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

aktiva produktifnya untuk menghasilkan 

pendapatan bunga bersih. Semakin besar 

pendapatan  bunga yang dikelola bank, maka 

kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil. Sehingga semakin besar NIM suatu 

bank semakin besar pula kinerja bank (ROA) 

(Purwoko&Sudiyatno,2013) 

Rasio Non Performing Loan (NPL) yang 
merupakan perbandingan antara total kredit 

bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. 

Credit Risk adalah risiko yang dihadapi bank 

karena menyalurkan dananya dalam bentuk 

pinjaman kepada masyarakat. Karena berbagai 

sebab, debitur mungkin saja menjadi tidak 

memenuhi kewajibannya kepada bank seperti 

pembayaran pokok pinjaman,pembayaran bunga, 

dan lain-lain. (Christiano, et al, 2014). 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) merupakan  perbandingan 

antara biaya operasional dan pendapatan 

operasional. Beban operasional dihitung 

berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga 

dan total beban operasional lainnya. Sedangkan 

pendapatan operasional merupakan penjumlahan 

dari total pendapatan bunga dan total pendapatan 

operasional lainnya. 

Bank Sultra Cabang Kendari dalam hal ini 

neraca dan laporan laba rugi perusahaannya dalam 

posisi profitabilitas berfluktuasi. Hal ini dapat 

dilihat pada tahun 2014 LDR sebesar (111,84) 

sedangkan tahun 2015 LDR (94,44) mengalami 
penurunan sebesar 17,4%. LDR tahun 2016 

(97,72%) mengalami kenaikan sebesar 3,28%. 

Tahun 2017 LDR (103,51%) mengalami kenaikan 

sebesar 5,79% dan tahun 2018 LDR mengalami 

penurunan sebesar 2,13%. Pada sisi NIM tahun 

2014 (8,68%) dan pada tahun 2015 (7,51%) 

mengalami penurunan sebesar 1,17%. Tahun 2016 

NIM (7,98%) mengalami kenaikan sebesar 0,47% . 

Tahun 2017 NIM (7,56%) mengalami penurunan 

sebesar 0,34% dan pada tahun 2018, NIM (7,57%) 

mengalami kenaikan  sebesar 0,01%.Pada sisi NPL 
tahun 2014 (1,12%) sedangkan tahun 2015 

(1,22%) mengalami kenaikan sebesar 0,1. Tahun 

2016 NPL (0,84%) mengalami penurunan sebesar 

0,84% . Tahun 2017 NPL (0,57%) mengalami 

penurunan sebesar 0,27% dan pada tahun 2018 

NPL (0,33%) mengalami penurunan sebesar 0,17. 

Pada sisi BOPO Tahun 2014 BOPO (71,67%) 

sedangkan tahun 2015 (76,41%) mengalami 

kenaikan sebesar 4,74% sedangkan tahun 2016 

BOPO 73,42% mengalami penurunan sebesar 

2,99% tahun 2017 BOPO (73,49%) mengalami 
kenaikan sebesar 0,07% tahun 2018 BOPO 

69,19% mengalami penurunan sebesar 4,3%. 

Selanjutnya pada sisi ROA tahun 2014 (4,13%) 

sedangkan tahun 2015 ROA (3,41%) mengalami 

penurunan (0,72 %) sedangkan pada tahun 2016 

ROA(3,87%) mengalami kenaikan sebesar (0. 46 

%) pada tahun 2017 ROA(3,92%) mengalami 

kenaikan sebesar 0,5% pada tahun 2018 ROA 

(4,01%) mengalami kenaikan sebesar 0,09%.  

 

2.   T I NJ AU AN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Bank 

Menurut Undang-undangNomor 10 tahun 

1998 tentang perbankan, Anonim (2004:139), 

yaitu: “Bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak”.Menurut Stuart dikutip Martono 

(2002:20) bahwa: “Bank merupakan salah satu 

usaha lembaga keuangan yang bertujuan 

memberikan kredit baik dengan alat pembayaran 

sendiri dengan uang yang diperolehnya dari orang 

lain dengan jalan mengedarkan alat-alat 
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pembayaran baru berupa uang giral”.Bank harus 

terus menjaga kinerjanya dan memelihara 

kepercayaan masyarakat mengingat bahwa bank 

bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan 

pada bank atas dasar kepercayaan. Untuk dapat 

meningkatkan taraf hidup rakyat tentu diperlukan 

modal kepercayaan  masyarakat dan kepercayaan 

ini hanya akan diberikan pada bank yang sehat, 

oleh karena pihak manajemen bank harus berupaya 

untuk dapat menjaga dan meningkatkan kinerja.  
pengertian tersebut dapat dikemukakan 

bahwa usaha bank selalu berkaitan dengan masalah 

keuangan, yaitu : menghimpun dana, menyalurkan 

dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Dengan 

demikian bank sebagai suatu badan berfungsi 

sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary) dari dua pihak, yaitu pihak yang 

kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang 

kekurangan dana (defisit unit). Hal ini juga yang 

menyebabkan lembaga bank sebagai lembaga 

kepercayaan, artinya pihak yang kelebihan dana 
mempercayakan sepenuhnya kepada bank untuk 

mengelola dananya termasuk menyalurkannya 

kepada pihak yang kekurangan atau memerlukan 

dana berupa kredit. Wujud kepercayaan tersebut 

dalam bentuk tidak ikut campurnya pihak surplus 

ini dalam menentukan pihak defisit mana yang 

layak dipercaya (Kasmir,2004). 
 

2.2. Fungsi Bank 

 
Menurut Susilo dkk (2006:6),secara umum 

fungsi bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali pada 

masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai 

financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi 

bank sebagai : 
a. Agent Of Trust 

Kepercayaan merupakan suatu dasar utama 

kegiatan perbankan baik dalam hal 

penghimpunan dana maupun penyetor dana. 

Dalam hal ini masyarakat akan menitipkan 

dananya di bank apabila dilandasi unsur 

kepercayaan. Pihak bank juga akan 

menempatkan dan menyalurkan dananya 

kepada debitur atau masyarakat, jika 

dilandasi dengan unsur kepercayaan. 

b. Agent Of Development 
Kegiatan bank adalah menghimpun dan 

menyalurkan dana merupakan hal yang 

sangat diperlukan bagi kelancaran 

perekonomian  di sektor riil. Kegiatan bank 

tersebut memungkinkan masyarakat untuk 

melakukan investasi, kegiatan distribusi, serta 

kegiatan konsumsi barang dan jasa, 

mengingat kegiatan tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari adanya penggunaan uang.  

Kegiatan kelancaran investasi-distribusi-

konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan 

pembangunan perekonomian suatu 

masyarakat. 

c. Agent Of Services 

Bank merupakan lembaga yang memobilisasi 

dana untuk pembangunan ekonomi, dimana 

bank memberikan jasa perbankan yang lain 

kepada masyarakat. Jasa tersebut antara lain 

berupa jasa pengiriman uang, penitipan surat 

berharga, pemberian jaminan bank, dan 

penyelesaian tagihan. 
 

2.3. Kinerja Keuangan dan Laporan 

Keuangan 

Menurut Husnan (2004), kinerja keuangan 

perusahaan adalah salah satu dasar penilaian 

terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat 

dilakukan berdasarkan analisis terhdap rasio-rasio 

keuangan perusahaan. Kinerja keuangan 

perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam 

variabel. 

Variabel yang digunakan untuk dasar 
penentuan adalah laporan keuangan masing-

masing perusahaan.Dengan menggunakan laporan 

keuangan tersebut maka dapat diketahui kinerja 

keuangan suatu perusahaan.Kinerja itu bisa 

ditentukan dari hasil-hasil rasio keuangan. 

Laporan keuangan adalah bentuk informasi 

keuangan yang dibuat dan diolah oleh manajemen 

pada suatu perusahaan untuk pihak internal dan 

eksternal yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari 

satu kesatuan usaha yang  merupakan salah satu 

alat pertanggungjawaban dan komunikasi 

manajemen kepada pihak-pihak yang 
membutuhkannya. 
 

2.4. Analisis Rasio Keuangan 

 
Rasio keuangan menggambarkan suatu 

hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah 

tertentu dengan jumlah yang lain dalam laporan 

keuangan,dan dengan menggunakan alat analisa 

berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau 

memberi gambaran kepada penganalisa tentang 

baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan 

suatu perusahaan terutama apabila angka-angka 

rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio 

pembanding yang digunakan sebagai standar 

(Munawir,2004). 

Analisis rasio dimungkinkan untuk dapat 
menentukan tingkat kinerja suatu bank. Menururt 

Dendawijaya (2001) rasio keuangan tersebut 

dikelompokkan menjadi : 

1. Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas adalah analisis yang digunakan 

untuk melihat kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 
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pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh 

tempo.  

2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah analisis yang dipakai 

untuk melihat kemampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau 
kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban jika terjadi likuiditas bank.  

 

3. Rasio Rentabilitas 

Rasio Rentabilitas bank adalah alat untuk 

mengukur tingkat kesehatan, efisiensi usaha, 

dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan. Analisis rasio rentabiitas suatu 

bank pada bab ini antara lain, yaitu : 

 

2.5. Profitabilitas 

Menurut Harahap (2010:304), Profitabilitas 

menggambarkan kemampuan Perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan 

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan 

sebagainya.Profitabilitas adalah kemampuan untuk 

mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang 

dapat diperoleh oleh Perusahaan   (Sutrisno, 

2009:222). Profitabilitas merupakan salah satu 
bagian terpenting bagi Perusahaan karena 

disamping dapat menilai efisiensi kerja, juga 

merupakan alat untuk meramal laba pada masa 

yang akan datang dan merupakan alat 

pengendalian bagi manajemen. 

Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba. Laba merupakan  

selisih  pendapatan  yang  dikurangi  biaya  

perusahaan  dalam  satu periode. Laba akan 

diperoleh bank jika pendapatan yang dihasilkan 

lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Semakin 

tinggi keuntungan  yang diperoleh bank maka 
semakin tinggi tingkat profitabilitas bank. 

Brigham dan Houston (2006:107) 

menyatakan bahwa profitabilitas adalah hasil 

bersih dari  sejumlah kebijakan dan keputusan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Demikian bagi 

investor jangka panjang akan sangat 

berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini. 

Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur 

dengan menghubungkan antara keuntungan atau 

laba yang diperoleh dari kegiatan pokok 

perusahaan dengan kekayaan atau asset yang 
dimiliki untuk menghasilkan keuntungan 

perusahaan (opperating asset). Penggunaan rasio 

profitabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara komponen  

yang  ada  di  dalam  laporan  keuangan,  terutama  

laporan  keuangan neraca dan laporan laba rugi. 

Mamduh  (2009 : 83)   Profitabilitas   merupakan   

rasio   yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas) 

pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham 

yang tertentu. 
 

Loan To Deposit Ratio (LDR) 

Pada umumnya aktivitas suatu bank 
diarahkan pada usaha untuk meningkatkan 

pendapatan dengan meminimalkan risiko.Secara 

konvesional banyak bank mengutamakan aktivitas 

perkreditan sebagai sarana mencapai tujuan 

tersebut, namun ternyata bank-bank yang 

mengalami kepailitan karenanya. Aktivitas 

perkreditan dapat mendominasi penggunaan dana 

suatu bank karena perkreditan mempengaruhi 

aktivitas bank, penilaian atas tingkat kesehatan 

bank, tingkat kepercayaan nasabah serta tingkat 

pencapaian laba. Permasalahan yang sering timbul 
dalam penanaman dana di bidang perkreditan akan 

menyangkut : besarnya dana yang dapat digunakan 

(sensitive atau tidak), pengaturan komposisi jenis 

kredit (pihak luar, pihak dalam, dijamin atau 

tidak), komposisi berdasarkan jatuh temponya 

(pendek, menengah, atau jangka panjang), 

penyiapan sumber dana manusia dalam Assets 

Liability Management Commitee (ALCO) yang 

menampung kebersamaan proses manajemen 

untuk mencapai level tinggi serta pola yang stabil 

dalam pertumbuhan NIM, ROA, ROE,ROI 

(Januarti, 2002). 
 Loan to deposit Ratio (LDR) menyatakan 

seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan 

dengan mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, 

seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah, 

kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk 

segera memenuhi permintaan deposan yang ingin 

menarik kembali uangnya yang telah digunakan 

oleh bank untuk memberikan kredit .Rasio ini juga 

merupakan indikator kerawanan dan kemampuan 
dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan 

menyepakati bahwa batas aman dari Loan to 

Deposit Ratio (LDR)suatu bank adalah sekitar 

80%. Namun, batas tolerani berkisar antara 85% -

100% (Dendawijaya,2003). 

 

Net Interest Margin(NIM) 

NIM merupakan  rasio antara pendapatn 

bunga terhadap rata-rata aktiva produktif. 

Pendapatan diperoleh dari bunga yang diterima 

dari pinajaman yang diberikan dikurangi dengan 

biaya bunga dari seumber dana yang dikumpulkan. 

NIM mencerminkan risiko pasar yang timbul 

akibat berubahnya kondisi pasar, dimana hal 

tersebut dapat merugikan bank (Hasibuan,2006). 

NIM suatu bank dikatakan sehat bila memiliki 

NIM diatas 2%. Untuk dapat meningkatkan 

perolehan NIM, maka perlu menekan biaya dana, 
biaya dana adalah bunga yang dibayarkan oleh 
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bank kepadamasing-masing sumberdana yang 

bersangkutan. Secara keseluruhan, biaya yang 

harus dikeluarkan oleh bank akan menentukan 

berapa persen bank harus menetapkan tingkat 

bunga kredityang diberikan kepada nasabahnya 

untuk memperoleh pendapatan netto bank. Dalam 

hal ini tingkat suku bunga menentukan NIM. 

Semakin besar rasio ini, maka meningkatnya 

pendapatan bunga atas aktiva produktivitas yang  

dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam 
kondisi bermasalah semakin kecil (Almiliyah dan 

Herdaningtyas, 2005). 

 

Non Performing Loan (NPL) 

Kualitas aktiva merupakan  risiko 

pembiayaan bank yang diukur  dengan melihat 
tingkat kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan 

tingkat kelancaran pembayaran kewajiban nasabah 

yang berdasarkan jumlah hari tunggakan. 

Muhammad (2005) menjelaskan secara 

umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan 

menjasi 5 (lima) macam, yaitu lancar, kurang 

lancar, diragukan, perhatian khusus, dan 

macet.Suhada dalam Setiawan (2009) menyatakan 

kolektibilitas selain berpengaruh  pada  tingkat  

kesehatan  bank syariah juga berpengaruh pada 

perolehan laba bank. Pembiayaan bermasalah 

dapat mempengaruhi profitabilitas bank  karena  
perputaran  dana  menjadi  lamban  sedangkan  

sumber  pendapatan utama bank berasal dari 

pengelolahan dana. Hal ini juga disampaikan 

Dendawijaya (2009) tingkat pembiayaan 

bermasalah yang semakin besar dibandingkan 

aktiva produktifnya dapat mengakibatkan 

hilangnya kesempatan untuk memperoleh 

pendapatan dari pembiayaan yang diberikan 

sehingga mempengaruhi perolehan laba dan 

berpengaruh buruk pada ROA. 

 

Biaya Operasional (BOPO) 

Rasio Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut 

rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional (Siamat,2005). Semakin 
kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya 

operasional yang dikeluarkan bank yang 

bersangkutan (Almilia dan Herdinigtyas,2005). 

Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian 

kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur 

dengan menggunakan rasio biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional (Kuncoro dan 

Suhardjono,2002). Hal ini disebabkan setiap 

peningkatan operasi akan berakibat pada 

menurunnya laba sebelum pajak dan akhirnya akan 

menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank 
yang bersangkutan. 

Rasio Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut 

rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. Semakin kecil BOPO 

menunjukkan semakin efisiensi bank dalam 

menjalankan aktivitas usahanya, bank yang sehat 

rasio BOPOnya kurang dari 1 sebaliknya bank 

yang kurang sehat rasio BOPOnya lebih dari 1 
Rasio BOPO bertujuan untuk mengukur 

kemampuan pendapatan operasional dalam 

menutup biaya operasional. Jika rasio BOPO 

semakin meningkat mencerminkan kurangnya 

bank dalam mengelola usahanya. Bank Indonesia 

menetapkan rasio BOPO adalah dibawah 90%,  

karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga 

mendekati 100%, maka bank tersebut dapat 

dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya. 

 

Return on Assets(ROA) 

Menurut Bank Indonesia, Return on Assets 

(ROA) merupakan perbandingan antara laba 

sebelum pajak dengan rata-rata total assets dalam 

suatu periode. Rasio ini dapat dijadikan sebagai 

ukuran kesehatan keuangan. Rasio ini sangat 

penting,  mengingat keuntungan yang diperoleh 
dari penggunaan assets dapat menceminkan tingkat 

efisiensi usaha suatu bank. Dalam kerangka 

penilaian kesehatan bank, BI memberikan score 

maksimal 100 (sehat) apabila bank memiliki ROA 

> 1,5% (Hasibuan, 2006). 

Semakin besar Return on Assets (ROA) 

suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula 

posisi bank tersebut dari segi penggunaan 

assets.Total asset biasanya digunakan untuk 

mengukur ROA sebuah bank adalah jumlah asset-
asset produktif yang terdiri dari penempatan surat-

surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, 

surat berharga pasar uang, penempatan dalam 

saham perusahaan lain, penempatan padacall 

money atau money market dan  penempatan dalam 

bentuk kredit. (Dendawijaya,2003). 

 

1. METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah profitabilitas 

bank Sultra Cabang Kendari dengan pengukuran 

kinerja Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest 

Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL) 
Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan Return on Assets (ROA) 

berdasarkan laporan keuangan bank Sultra cabang 

Kendari periode 2014-2018. Bank Sultra Cabang 

Kendari berlokasi di jalan Mayjend Soetoyo 

nomor 95 kota Kendari. 
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data kuantitatif, yaitu data kinerja 

keuangan perusahaan . Data ini diambil sesuai 

dengan penelitian yaitu dengan menggunakan 

Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest 

Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL), 
Beban Operasional terhadap pendapatan 

operasional (BOPO) dan Return on Assets (ROA) 

yang terdapat pada laporan keuangan periode 

tahun 2014-2018. 

Sumber data dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder, maka metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah menggunakan metode 

dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan data dari laporan keuangan bank 

Sultra cabang Kendari periode 2014-2018 yang 

diperoleh dari website bank Sultra (www.BI.go.id) 
serta sumber lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

3.3. Metode Analisis Data 

3.4. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, 

variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak mempunyai distribusi 

normal, salah satu metode ujinya adalah dengan 

menggunakan metode analisis grafik, baik secara 

normal plot atau grafik histogram(Ghozali,2011). 

Salah satu cara termudah untuk melihat 

normalitas residual adalah dengan melihat grafik 

histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati 

normal. Hanya dengan melihat histogram, hal ini 

dapat membingungkan, khususnya untuk jumlah 

sampel yang kecil. Metode lain yang dapat 

digunakan adalah dengan melihat normal 
propability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal.  

Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Multikoleniaritas dapat juga dilihat 

dari nilai Tolerance (TOL) dan metode VIF 

(Variance Inflayion Factor).Nilai TOL 

berkebalikan dengan VIF.TOL adalah besarnya 

variasi dari satu variabel independen yang tidak 
dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya.Sedangkan VIF menjelaskan derajat suatu 

variabel independen yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Nilai TOL yang rendah adalah 

sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena 

VIF=1/TOL). Nilai cut off yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikoleniaritas 

adalah nilai TOL<0,10 atau sama dengan nilai 

VIF>10 (Ghozali,2011). 

Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskedastistas, dan jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat grafik scatterplot, dengan dasar 

analisis (Ghozali,2011). 

Uji Autokorelasi 

Menurut Suffah dan Riduwan (2016) Uji 

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t-1. Cara mendeteksi 

autokorelasi salah satunya dengan menggunkan 

Uji Durbin-Watson (DW-test) dengan ketentuan 
sebagai berikut : (1) nilai DW <-2 maka terjadi 

autokorelasi positif ; (2) nilai DW diantara -2 

sampai 2 maka tida terjadi autokorelasi ; (3) Nilai 

DW >2 maka terjadi autokorelasi negatif. 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian Simultan (Uji F) 

Menurut Imam Ghozali (2011:101) uji 

Statistik F digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersama-sama atau 

simultan mempengaruhi variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

tingkat signifikansi 5% (0,05). Jika nilai 
signifikansi F < 0,05 artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan antara semua variabel independen 

terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi 

F > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Pengujian Parsial (Uji t) 

Uji hipotesis penelitian pada dasarnya 

menunjukkan seberapa besar pengaruh satu  

variabel bebas individual dan menerangkan variasi 
variabel terikat. Uji t bertujuan untuk menguji 

pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap dependen.Untuk menguji pengaruh 

parsial tersebut dapat dilakukan dengan melihat 

nilai signifikan. Jika nilai signikansi lebih kecil 
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dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima 

atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan 

ditolak atau dikatakan tidak signifikan.Imam 

Ghozali (2011:101) 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Firnanda dan Oetomo 
(2016:10).Perhitungan ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar sumbangan variabel 

bebas secara parsialterhadap variabel terikat, 

semakin besar maka variabel bebas tersebut 

mempunyai pengaruh yang semakin dominan. 

Defenisi Operasional Variabel 

1. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Rasio LDR dalam penelitian ini adalah 

kemampuan bank Sultra untuk mampu 

membayar hutang-hutangnya.  

2. Net Interest Margin ((NIM) 

Rasio NIM dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui pendapatan bunga bersih 
dengan aktiva produktif bank Sultra. 

3. Net Performing Loan (NPL) 

Rasio NPL dalam penelitian ini untuk 

mengetahui kemampuan manajemen bank 

Sultra dalam mengelola kredit bermasalah.

  

4. BOPO 

Rasio BOPO dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perbandingan biaya 

operasional dengan pendapatan operasional 

dalam mengukur tingkat efisiensi dan 
kemampuan bank Sultra dalam melakukan 

kegiatan operasinya  

5. Return on Assets (ROA) 

Rasio ROA dalam penelitian ini adalah rasio 

yang menunjukkan kemmapuan manajemen 

bank dalam memperoleh keuntungan (laba) 

secara keseluruhan. 

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Statistik Deskriptif 

 

1. Return on Assets(ROA) 

Profitabilitas yang diukur dengan ROA 

berdasarkan tabel 4.2 bahwa nilai ROA 

terkecil (minimum)  adalah 3,27 dan nilai 

ROA terbesar (maximum) adalah 4.97. 

Kemudian rata-rata (mean) ROA adalah 

3.9550 dan standar deviasi adalah 0,46385. 

2. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Rasio LDR pada tabel 4.1 menunjukkan nilai 

terkecil (minimum) adalah 62,50 dan nilai 

LDR terbesar (maximum)  adalah 111,84 . 

Kemudian rata-rata (mean ) LDR adalah 

87,1170 dan standar deviasi adalah 17,01426. 

3. Rasio Net Interest Margin (NIM) 

Rasio NIM pada tabel 4.1 menunjukkan nilai 

terkecil (minimum) adalah 7,19 dan nilai 

terbesar (maximum) adalah 8,68. Kemudian 

rata-rata (mean) NIM adalah 7,7480 dan 

standar deviasi adalah 0,43251. 

4. RasioNon Performing Loan (NPL) 

Rasio NPL pada tabel 4.1 menunjukkan nilai 

terkecil (minimum) adalah 0,33 dan  nilai 

NPL terbesar (maximum) adalah 1,33. 

Kemudian rata-rata (mean) NPL adalah 

0,9050 dan standar deviasi adalah 0,34799.  

5. BOPO 

Rasio BOPO pada tabel 4.1 menunjukkan 

nilai terkecil (minimum) adalah 69,19 dan 

nilai BOPO terbesar (maximum) adalah 

81,83. Kemudian rata-rata (mean) BOPO 

adalah 75,0840 dan standar deviasi adalah 

4,33005. 

Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 
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Berdasrakan gambar, terlihat bahwa pola 

distribusi mendekati normal, akan tetapi jika 

kesimpulan normal tidaknya data hanya dilihat dari 

grafik histogram, maka hal ini dapat menyesatkan 

khususnya untuk jumlah sampel yang 

kecil.Metode lain yang digunakan dalam analisis 

grafik adalah dengan melihat normal propability 

plot yang membandingkan distribusi kumulatif 

dari distribusi normal. Jika distribusi data residual 

normal, maka garis yang akan menggambarkan 

data sesungguhnya akan mengikut garis 

diagonalnya. 

Uji Multikolinearitas 

 

Berdasarkan uji multikolinearitas dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 20 hasilnya 

terlihat dalam tabel 4.3.2 menunjukan hanya 

variabel NIM yang mempunyai nilai tolerance 

>0,10 yang berarti ada satu kolerasi antar variabel 

indenpenden yang nilainya lebih dari 0,10 dan  

untuk hasil perhitungan nilai VIF menunjukanada 

satu variabel indenpenden yang memiliki nilai VIF 

kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 

satu multikolonieritas antar variabel indenpenden 

dalam model regresi. 

Uji Heterokedastisitas 

 

Berdasarkan grafik scatterplot terlihat 

bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar 

baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu 

Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

model regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

 

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan Uji 

Autokorelasi diatas diperoleh nilai DW 

2,751.Sehingga nilai dari DW > 2 maka data ini 

dinyatakan terjadi autokorelasi negatif. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Hasil pengujian analisis regresi linear 

berganda  dapat dijelaskan melalui persamaan 

berikut :  

ROA = -2,298- 0,034 LDR + 0,905 NIM -1,023-

0,037+e 

Uji Hipotesis 

Uji Simultan (Uji F) 

 

Berdasarkan table diatas, diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 26,647 dengan nilai signifikansi 

sebesar Fsig0,001. Terlihat bahwa nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh LDR,NIM,NPL 

dan BOPO secara simultan terhadap ROA pada 

Bank Sultra Periode 2014-2018. 

Uji Parsial (Uji t) 
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1. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji linear 

berganda diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 0,034.Hal ini menunjukkan bahwa 

LDR terhadap ROA bertanda positif.Variabel 

LDR mempunyai t hitung 0,645 dengan 

signifikansi sebesar 0, 547. Nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa 

variabel LDR tidak berpengaruh terhadap 

ROA. 

2. Net Interest Margin (NIM) 

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji linear 

berganda diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 0,905.Hal ini menunjukkan bahwa 

NIM terhadap ROA bertanda positif. 

Variabel NIM mempunyai t hitung sebesar 

3,009 dengan signifikansi sebesar 0,30. Nilai 

signifikansi lebih kecil 0,05 menunjukkan 

bahwa variabel NIM berpengaruh positif 

terhadap ROA. 

3. Net Performing Loan (NPL) 

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji linear 

berganda diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar -1,023.Hal ini menunjukkan bahwa 

NPL terhadap ROA bertanda negatif. 

Variabel NPL mempunyai t hitung sebesar -

1,434 dengan signifikansi sebesar 0,211.Nilai 

signifikansi lebih besar 0,05 menunjukkan 

bahwa variabel NPL tidak berpengaruh 

terhadap ROA. 

4. Beban Operasional pada Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji linear 

berganda diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 0,037. Hal ini menunjukkan bahwa 

BOPO terhadap ROA bertanda 

positif.Variabel BOPO mempunyai t hitung 

sebesar -0,192dengan signifikansi sebesar 

0,855. Nilai signifikansi lebih besar 0,05 

menunjukkan bahwa variabel BOPO tidak 

berpengaruh terhadap ROA. 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Berdasarkan tabel diatas, besarnya 

pengaruh variabel LDR, NIM, NPL, BOPO 

terhadap ROA dapat dilihat dari nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,919 (91,9%) yang dapat diartikan 

bahwa LDR,NIM,NPL dan BOPO berpengaruh 

terhadap ROA sebesar 91,9%. Sedangkan sisa 8,1 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan atau tidak dibahas dalam penelitian 

ini. 

Pembahasan 

Pengaruh LDR, NIM, NPL DAN BOPO 

terhadap ROA 

Berdasarkan hasil uji F atau uji simultan, 

nilai probabilitas signifikansi pada tabel hasil uji 

F-hitung adalah sebesar 0,001menunjukkan nilai 

lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang telah 

ditentukan yaitu 0,05. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa hipotesis diterima, dimana 

Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin 

(NIM), Non Performing Loan (NPL), dan Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Profitabilitas Bank Sultracabang Kendari 

Periode 2014-2018. 

Berdasarkan hasil dari uji koefisien 

determinasi dapat disimpulkan bahwa besarnya 

adjusted R2  adalah 0,955 atau 95,5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa 95,5%varians yang terjadi 

pada profitabilitas (ROA) dapat dijelaskan oleh 

variabel BOPO, NPL, NIM dan LDR, sedangkan 

sisanya sebesar 4,5% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model. 

Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) 

terhadap ROA 

Hasil analisis statistik uji t untuk variabel 

Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan bahwa 

nilai unstandardized beta coefficient adalah 

sebesar 0,034. Nilai signifikansi menunjukkan 

angka sebesar 0,547yang nilainya lebih besar 

daripada α = 0,05. Nilai signifikansi ini 

menunjukkan bahwa Loan to DepositRatio (LDR) 

tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA), 

sehingga hipotesis yang menyatakan “Loan to 

Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas bank Sultra cabang Kendari Periode 

2014-2018.” diterima. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian yang telah dilakukan oleh Alifah (2014) 

yang menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio 

(LDR) berpengaruh positif terhadap ROA.Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa LDR 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

ROA. LDR merupakan rasio antara kredit yang 
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diberikan kepada nasabah dibandingkan dengan 

dana yang masuk dari masyarakat. Bank Sultra 

cabang Kendari telah menentukan batas bawah 

LDR adalah sebesar 78% dan batas atas yang dapat 

ditoleransi adalah  92%. Untuk menjaga rasio LDR 

bank harus senantiasa menjaga atau meningkatkan 

jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat, 

disamping menghimpun dana dari masyarakat. 

Kondisi dimana bank tidak dapat menyalurkan 

kredit ke masyarakat, hal ini akan mempengaruhi 

perolehan laba banktersebut. 

Penyaluran kredit dalam jumlah besar 

berpotensi meningkatkan jumlah kredit macet yang 

dapat berdampak pada penurunan laba, disamping 

itu jika kredit dapat disalurkan secara efektif akan 

mendatangkan laba bagi bank. LDR yang tinggi 

akan menimbulkan dua dampak yaitu bila kredit 

disalurkan secara efektif maka akan mendatangkan 

laba, sedangkan bila ekspansi kredit kurang 

terkendali dan disalurkan secara kurang hati-hati 

maka akan menimbulkan risiko yang lebih besar. 

Kondisi ini menyebakan pengaruh LDR tidak 

signifikan terhadap profitabilitas bank.Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Prastiyaningtyas (2010), 

Hutagalung, dkk.(2013) dan Wicaksono (2016) 

yang menyatakan bahwa LDR tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas (ROA). 

 

Pengaruh Net Interest Margin (NIM) 

terhadap ROA 

 

Hasil analisis statistik uji t untuk variabel 

Net Interest Margin (NIM) menunjukkan bahwa 

nilai unstandardized beta coefficient adalah 

sebesar 0,905. Nilai signifikansi menunjukkan 

angka sebesar 0,030 yang nilainya lebih kecil 

daripada α = 0,05. Nilai signifikansi ini 

menunjukkan bahwa Net Interest Margin (NIM) 

berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA), 

sehingga hipotesis yang menyatakan “Net Interest 

Margin (NIM) berpengaruh positif terhadap 

Profitabilitas Bank Sultra Cabang Kendari Periode 

2014-2018.” diterima. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA. NIM mencerminkan risiko pasar yang 

timbul karena adanya pergerakan variabel pasar, 

dimana hal tersebut dapat mempengaruhi laba-rugi 

bank. Pendapat bunga bersih diperoleh dari selisih 

antara bunga yang diperoleh dari pemberian kredit 

dan bunga yang harus dibayarkan kepada deposan. 

Semakin besar rasio ini maka akan meningkatkan 

pendapatan bunga bersih sehingga akan 

memberikan kontribusi laba pada bank, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar 

rasio NIM maka semakin besar profitabilitasnya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Prastiyaningtyas (2010) yang 

menyatakan bahwa NIM berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas (ROA). 

 

Pengaruh Non Performing Loan (NPL) 

terhadap ROA  

Hasil analisis statistik uji t untuk variabel 

Non Performing Loan (NPL) menunjukkan bahwa 

nilai unstandardized beta coefficient adalah 

sebesar -1,023. Nilai signifikansi menunjukkan 

angka sebesar 0,211yang nilainya lebih besar 

daripada α = 0,05. Nilai signifikansi ini 

menunjukkan bahwa Non PerformingLoan (NPL) 

tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA), 

sehingga hipotesis yang menyatakan “Non 

Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas bank Sultra cabang Kendari 

Periode 2014-2018.” ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Prastiyaningtyas 

(2010), Hutagalung, dkk.(2013) dan Alifah (2014) 

yang menyatakan bahwa variabel NPL 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ROA.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa NPL 

tidak signifikan terhadap ROA. Tidak 

signifikannya NPL terhadap ROA dikarenakan 

adanya temuan rata-rata NPL tahunan yang 

dihitung dari data sampel pada tahun 2012-2013 

menurun sebesar 17,4% dan rata-rata ROA 

mengalami penurunan sebesar 5,3%. Sedangkan 

untuk tahun 2013-2014 rata-rata NPL mengalami 

kenaikan sebesar 25,9% dan ROA mengalami 

penurunan sebesar 21,1%. Adanya ketidakpastian 

antara kenaikan dan penurunan NPL yang diikuti 

dengan kenaikan dan penurunan ROA 

menyebabkan pengaruh NPL tidak signifikan 

terhadap ROA.Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2016) 

yang menyatakan bahwa NPL tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas (ROA). 
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Pengaruh BOPO terhadap ROA  

Hasil analisis statistik uji t untuk variabel 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) menunjukkan bahwa nilai 

unstandardized beta coefficient adalah sebesar -

0,037. Nilai signifikansi menunjukkan angka 

sebesar 0,855yang nilainya lebih besar daripada α 

= 0,05. Nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap 

Profitabilitas (ROA), sehingga hipotesis yang 

menyatakan “Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas bank Sultra cabang 

Kendari periode 2014-2018.” ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Alifah (2014) yang 

menyatakan bahwa variabel BOPO berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa BOPO 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ROA.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

BOPO berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ROA. BOPO berpengaruh negatif artinya 

jika BOPO meningkat yang berarti efisiensi 

menurun, maka profitabilitas (ROA) akan 

menurun. Semakin efisien suatu bank maka 

kinerjanya meningkat. Kinerja bank yang 

meningkat akan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap bank. Peningkatan 

kepercayaan masyarakat dapat meningkatkan 

jumlah DPK yang dihimpun suatu bank, selain itu 

masyarakat juga terdorong untuk menggunakan 

jasa dan produk bank seperti pinjaman atau kredit.  

Tingginya DPK dan kontribusi masyarakat 

pada produk-produk bank diharapkan akan 

meningkatkan profitabilitas. Bank Indonesia 

menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO yaitu 

di bawah 85%, karena jika rasio BOPO melebihi 

85% hingga mendekati angka 100%  maka bank 

tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam 

menjalankan operasinya. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Defri (2012), Hutagalung, dkk.(2013) dan 

Wicaksono (2016) yang menyatakan bahwa 

BOPO berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA). 

 

 

 

3. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 
1. Secara simultan Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Net Interest Margin (NIM), Non 

Performing Loan (NPL),Biaya Operasional 
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) 

2. Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh 

positif dan tidak siginifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi LDR suatu bank maka 

akan berdampak negative terhadap ROA. 

3. Net Interest Margin (NIM) berpengaruh 

positif dan siginifikan terhadap 

profitabilitas(ROA). Hal ini menunjukan 

bahwa semakin tinggi nilai NIM suatu bank 
maka akan berdampak positive terhadap 

ROA. 

4. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh 

negatif dan siginifikan terhadap profitabilitas 

(ROA). Hal ini menunjukan semakin rendah 

nilai NPL suatu bank, maka berdampak 

positif terhadap ROA. 

5. Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan 

siginifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal 

ini menunjukkan semakin rendah BOPO 
suatu bank, maka akan berdampak negatif 

pada bank.  

 

Saran 

 
a. Bagi Operasional 

1. Sebagai faktor yang paling berpengaruh 

terhadap Return on Assets (ROA) 

hendaknya pihak manajemen bank dapat 

menjaga stabilitas antara pendapatan 

dan biaya agar bank mendapatkan 

keuntungan yang maksimal dengan cara 

meningkatkan pendapatan yang dapat 

diperoleh dari pendapatan bunga atas 

penyaluran kredit serta bunga atas 

tabungan, giro dan deposito. Kemudian 
dari sektor biaya operasional, pihak 

manajemen bank pun perlu menekan 

biaya operasional dengan cara 

melakukan validasi setiap biaya yang 

hendak dikeluarkan bank misalnya 

menghindari biaya etimasi kerugian 

yang terlalu besar. 

2. Dari segi kredit pihak manajemen bank 

sebaiknya mengoptimalkan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) untuk 

meningkatkan Return on Assets (ROA) 
dengan cara memperluas penyaluran 

dana nasabah berupa kredit serta 
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sebaiknya pihak manajemen bank terus 

melakukan pengawasan (monitoring) 

setelah kredit dicairkan sehingga apabila 

ada indikasi terjadinya kemacetan atau 

timbulnya kredit bermasalah yang dapat 

menghambat peningkatan laba dapat 

diminimalisir dengan segera.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

menambah rentang waktu dan jumlah sampel 
agar didapatkan data dan hasil penelitian 

yang lebih akurat.Penelitian selanjutnya juga 

disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain 

yang berpengaruh terhadap profitabilitas, 

misalnya seperti: Financing to Deposit Ratio 

(FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Loan 

to Funding Ratio (LFR). 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak usahawan mikro bidang 

kuliner di Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari 

dengan populasi dan sampel yaitu wajib pajak usahawan yang 

memiliki usaha mikro di bidang kuliner. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari kuisioner dan 

wawancara kepada wajib pajak usahawan. Hasil dari penelitian ini 

adalah tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro dibidang kuliner 

menunjukkan hasil yang tinggi dengan rata-rata responden sebanyak 
62%. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak usaha mikro dibidang kuliner yaitu sanksi pajak, kemudian tarif 

pajak, lalu tingkat penghasilan wajib pajak, dan yang terakhir adalah 

pemahaman peraturan perpajakan. 
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1. PENDAHULUAN 

Pajak merupakan sumber penghasilan utama 

bagi sebagian besar negara di dunia. Salah satu 

fungsi pajak adalah sebagai budgetair yaitu sebagai 

sumber penerimaan yang digunakan sebagai 
pembiayaan pengeluaran negara (Siti Resmi, 

2013). Agar pembangunan terus berjalan dengan 

lancar maka penerimaan negara juga harus terus 

ditingkatkan. Peningkatan jumlah wajib pajak 

diharapkan akan mempengaruhi penerimaaan 

negara dikarenakan semakin banyak wajib pajak 

yang patuh maka akan semakin meningkatkan 

sumber penghasilan negara. Sebagai salah satu 

sumber penerimaan negara, pajak mempunyai 

peran yang sangat besar dan semakin diandalkan 

untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran 
pemerintah oleh karena itu dengan adanya realisasi 

penerimaan pajak pula pembiayaan pembangunan, 

hutang negara dan pengeluaran pemerintah lainnya 

dapat dibiayai. Sadar bahwa pajak menjadi sumber 

utama pendapatan negara, pemerintah terus 

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

penerimaan dari sektor pajak.  

Pemerintah dalam hal meningkatkan 

penerimaan dari sektor pajak terus menggali 

potensi-potensi dari berbagai sektor yang bersifat 

ekonomi untuk dikenai pajak salah satunya adalah 

sektor UMKM. Pemerintah mengeluarkan 

peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 

Tahun 2018 yang efektif berlaku pada Juli 2018 
untuk merevisi peraturan pemerintah yang lama 

yaitu PP 46/2013 yang berlaku sejak 1 Juli 2013, 

yakni pemberlakuan penurunan tarif pajak PPh 

Final dari 1% menjadi 0,5% dengan syarat dan 

ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah ini 

tetap berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto 

(omset) dibawah Rp. 4,8 miliar. Penerapan 

kebijakan peraturan ini diharapkan untuk 

mengurangi beban administrasi dari kedua belah 

pihak serta dapat memaksimalkan peningkatan 

wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM dari tahun ke tahun, sehingga dapat 

berimplikasi terhadap meningkatnya penerimaan 

negara dari sektor pajak.  

Sistem Self assestment yang dianut oleh 

sistem perpajakan kita saat ini dimana wajib pajak 

bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban 

perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat 

waktu membayar dan melaporkan pajaknya 

tersebut. Sehingga sangat dibutuhkan kesadaran 

wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya 

sendiri. Persentase kepatuhan wajib pajak nasional 

tahun 2017-2019 sendiri dilihat dari kepatuhan 

wajib pajak memenuhi kewajiban formalnya itu 

kepatuhannya terus meningktat dari tahun ke 
tahun, pada tahun 2017 persentase tingkat 

kepatuhan formal badan dan orang pribadi non 

karyawan berada pada tingkat 62,89% lalu pada 

tahun 2018 naik menjadi 68,55% dan tahun 2019 

menjadi 72,52%. Peningkatan tersebut juga terjadi 

di persentase wajib pajak badan dan orang pribadi 

non karyawan yang melakukan pembayaran yang 

pada tahun 2018 berada pada tinkat 50,59% lalu 

meningkat pada tahun 2019 menjadi 51,64%. 

Namun, untuk persentase kepatuhan wajib pajak 

badan dan orang pribadi non karyawan bersifat 

fluktuatif tahun 2017 persentase kepatuhan wajib 
pajak berada pada 62,89% lalu turun pada tahun 

2018 menjadi 59,57% dan kemudian meningkat 

kembali pada tahun 2019 menjadi 62,08%. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Angelia 

dan Icha (2019) yang menunjukkan hasil bahwa 

sosialisasi dan tingkat pemahaman berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut juga 

di tunjukkan oleh Lazuardini, et. al,. (2014) bahwa 

pemahaman wajib pajak dan tarif Wajib Pajak 

berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak 

sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian juga dilakukan 

oleh Kusumawati (2019) menunjukkan bahwa 

berperubahan tarif dan sosialisasi mempengaruhi 
kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan 

kemudahan membayar pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil lain yang 

menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan oleh 

Taffy (2019), penurunan tarif pajak maka semakin 

tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak UMKM terkait 

penerapan PP No. 23 Tahun 2018 namun terdapat 

faktor lain seperti tingkat penghasilan dan umur 

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Agustina 
(2016) yang menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan dan tingkat penghasilan Wajib Pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Tingkat pendidikan, penghasilan, dan tarif pajak 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian juga dilakukan 

oleh Mustofa, et. al. (2014) yang menunjukkan 

bahwa pemahaman peraturan dan asas keadilan 

masing-masing mempengaruhi kepatuhan Wajib 

Pajak namun tarif pajak tidak mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan ketiga 

faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan Wajib 
Pajak. 

Berdasarkan data Dinas Perdagangan 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota 
Kendari menunjukkan bahwa usaha mikro di Kota 

Kendari terus berkembang yang ditunjukkan 

dengan meningkatnya jumlah usaha mikro tersebut 

diantara usaha-usaha lainnya. Pada tahun 2017 

jumlah usaha mikro di Kota Kendari telah 

mencapai 6.406 unit,. Pada tahun 2018 jumlah 

usaha mikro meningkat pesat sebanyak 410 unit 

dalam setahun sehingga usaha mikro menjadi 

6.816 unit, dan pada tahun 2019 Usaha Mikro 
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masih mengalami peningkatan jumlah sebesar 297 

unit sehingga menjadi 7.113 unit. 

Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non 

karyawan yang didalamnya telah termasuk 

usahawan dengan peredaran bruto tertentu secara 

nasional tidak menetap dari tahun ke tahun serta 

hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak UMKM menunjukkan hasil yang 

berbeda, maka penulis ingin menganalisis tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak UMKM khususnya wajib 
pajak pelaku usaha mikro bidang kuliner di Kota 

kendari dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan Wajib pajak. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 

PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak 

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu yang merupakan 

perubahan dari PP No 46 Tahun 2013. Pada 

peraturan pemerintah sebelumnya tarif pajak  yang 

dikenakan yang bersifat final sebesar 1% dan 

setelah penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018 tarif 
pajak yang dikenakan bersifat final menjadi 0,5% 

dari peredaran bruto. Peraturan ini efektif berlaku 

pada tanggal 1 juni 2018 yang bersifat opsional 

karena WP dapat memilih untuk mengikuti tarif 

dengan skema 0,5%, atau menggunakan skema 

normal yang mengacu pada pasal 17 UU Nomor 36 

Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 

ini juga mempunyai aturan baru yaitu grace 

periode bagi WP yang memanfaatkan tarif PPh 

final 0,5% adalah; 

- 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi 

- 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk 

Koperasi, CV, atau Firma. 

- 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk 

PT. 

Setelah batas waktu berakhir, Wajib Pajak 

akan kembali menggunakan skema normal seperti 

diatur dalam pasal 17 UU No. 36 tahun 2008. 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dalam 

buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu: (1) 

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana 

Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal 

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar 

atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan 

(SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 
Maret. (2) Kepatuhan material adalah suatu 

keadaan dimana Wajib Pajak secara 

substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan 

material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa 

undang-undang pajak kepatuhan material juga 

dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini wajib 

pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan 

kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat 

Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria 

kepatuhan wajib pajak adalah tepat waktu dalam 

menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan 

pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh 

Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar 

Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-

turut dan tidak pernah dipidana karena melakukan 

tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun terakhir. 

Pengertian Usaha Mikro 
Pengertian atau definisi usaha mikro dari 

berbagai sumber sebagai berikut: 

1. Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) 

nasional Indonesia dalam Abd. Azis Muthalib 

(2018) di pidato ilmiah mendefinisikan 

pengusaha mikro sebagai pemilik atau 

mereka yang menjalankan perusahaan 

berskala mikro dalam seluruh aktivitas 

ekonomi, yang memiliki aset maksimum Rp 

25 juta, tidak termasuk nilai tanah dan 
bangunan. 

2. Badan Pusat Statistik memberikn definisi 

usaha mikro berdasarkan jumlah pekerja 

yaitu kurang dari 5 orang termasuk tenaga 

kerja keluarga yang tidak dibayar. 

3. Bank Indonesia (SK Dir. No. 31/24/KEP/DIR 

tanggal 5 Mei 1998) menggambarkan usaha 

mikro sebagai usaha yang dijalankan oleh 

rakyat miskin dengan dengan sumber daya 

lokal dan teknologi sederhana serta lapangan 

usaha mudah untuk dimasuki namun juga 
mudah untuk di tinggalkan. 

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang 

usaha mikro, kecil dan menengah 

menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha 

produktif miliki orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan 

bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil 

penjualan tahunan bangunan paling banyak 

Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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Berdasarkan pengertian diatas peneliti 

menyimpulkan bahwa usaha mikro adalah usaha 

yang dimiliki oleh orang pribadi dengan 

menggunakan sumber daya lokal, belum 

melaksanakan pembukuan akuntansi dengan baik, 

serta memenuhhi kriteria usaha mikro yaitu 

kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta atau 

penjualan paling banyak Rp. 300 juta dalam 

setahun. 

 

3.METODEPENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah tingkat 

kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada 

pelaku usaha mikro di bidang kuliner dan 
penelitian ini dilakukan di Kota Kendari, Sulawesi 

Tenggara. 

3.2. Populasi dan Sample 

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib 

Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki 

usaha mikro di bidang kuliner dengan penjualan 

tahunan paling banyak Rp. 300.000.000. 
Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalahPurposive 
Sampling. Karakteristik sample yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Pemilik usaha mikro dibidang kuliner. 

2) Memiliki NPWP Orang pribadi Usahawan. 

Penentuan banyaknya sampel yang akan diteliti 

dalam suatu penelitian tidak memiliki ukuran yang 

pasti. Jika populasi bersifat heterogen maka 

semakin banyak sample yang diambil maka makin 
baik. Tetapi jika populasi bersifat homogen maka 

penetapan sample tidak perlu banyak. 

Penghitungan jumlah sampel yang diambil 

menggunakan rumus rule of thumb karena jumlah 

populasi tidak dapat diketahui secara pasti. Jumlah 

sampel yang diambil sebanyak 40 sampel karena 

sudah representatif dan telah memenuhi syarat rule 

of thumb dengan jumlah minimal 30 sampel 

(Murti, 2010). 40 sample pada penelitian 

merupakan wajib pajak pelaku usaha mikro di 

sektor kuliner. 

3.3. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 

kuantitatif yaitu dengan cara mengumpulkan dan 

menyajikan data yang disertai analisis yang dapat 

memperjelas gambaran mengenai objek yang 

diteliti. Data yang berhasil diperoleh, 
dikumpulkan selama penelitian kemudian 

diproses untuk dianalisis lebih lanjut dengan 

menggunakan dasar-dasar teori yang ada sehingga 

dapat memperjelas gambaran mengenai objek 

yang diteliti. 

Skala dan Pengukuran Data 

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan 

skala Guttman, dimana skala pengukuran dengan 

tipe ini di dapat jawaban tegas “Ya-Tidak”. Setiap 

kriteria diberikan skor sesuai dengan kondisi yang 

sesungguhnya yang terjadi pada organisasi dengan 

tingkat sebagai berikut : 

a. Untuk jawaban “Ya” diberi skor 1 

b. Untuk jawaban “Tidak” diberi skor 0 

Selain itu penulis juga melakukan 

perhitungan nilai persentase hasil jawaban para 

responden menggunakan perhitungan sebagai 

berikut: 

 
Persentase =   

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 "Ya" 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 x 100% 

 
Persentase skor yang diperoleh selanjutnya 

dibandingkan dengan kriteria interpretasi skor 

kuisioner sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Riduwan (2013) sebagai berikut: 
 

Tabel 3.1 Pedoman Penilaian 

 
Sumber: Riduwan  (2013:41) 

 

Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional dalam 

penelitian adalah: 

1. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan 

wajib pajak usaha mikro bidang kuliner di Kota 

Kendari. 

2. Wajib pajak adalah wajib pajak usaha mikro 
bidang kuliner di Kota Kendari yang memiliki 

NPWP orang pribadi usahawan. 

3. Pemahaman peraturan perpajakan adalah 

pemahaman wajib pajak usaha mikro bidang 

kuliner yang memiliki NPWP di Kota Kendari 

akan peraturan perpajakan. 

4. Tarif Pajak adalah besarnya tarif yang 

dikenakan kepada wajib pajak usaha mikro 

bidang kuliner di Kota Kendari.  

5. Sanksi adalah sanksi yang diberikan kepada 

wajib pajak usaha mikro bidang kuliner di Kota 

Kendari jika tidak melaksanakan kewajiban 
perpajakan. 

6. Tingkat Penghasilan adalah besaran 

penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak 

usaha mikro bidang kuliner dari hasil penjualan. 

80,01 – 100% Sangat Tinggi

60,01 – 80% Tinggi

41,01 – 60% Cukup

21,01 – 40% Rendah

0,01 – 20% Sangat Rendah

Pedoman Penilaian
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4. HASIL DANPEMBAHASAN 

Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro 

Bidang Kuliner 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria 

kepatuhan wajib pajak terdapat 4 syarat yang 
harus dipenuhi wajib pajak untuk dikatakan 

patuh. Dengan penyederhanaan peraturan bagi 

pelaku UMKM yang tidak meiliki laporan 

keuangan yang diakui dan hanya berupa 

pembukuan/pencatatan atas penjualan sehingga 

berdasarkan peraturan tersebut terdapat satu 

kriteria yang tidak berlaku wajib pajak UMKM 

yaitu laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan 

publik dan memperoleh pendapat Wajar Tanpa 

Pengeculian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 

pada tabel 4.3. 
Penelitian ini yang dilakukan di Kota 

Kendari dengan memberikan kuesioner 

kepada 38 responden yang merupakan wajib 
pajak pelaku usaha mikro yang memiliki 

usaha di bidang kuliner di peroleh hasil yang 

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak 

usahawan di bidang kuliner di Kota Kendari 
menunjukkan hasil yang tinggi dengan rata-

rata responden sebesar 62%. 

 

Tabel 4.3 Penentuan Kategori Rata-Rata 

Pernyataan Responden Dilihat 

Dari Kepatuhan Wajib Pajak 

 
Hasil kepatuhan wajib pajak usaha mikro 

dibidang kuliner menunjukkan hasil tinggi 

diperoleh dari kepatuhan secara material wajib 

pajak yang telah melaksanakannya dengan baik 

dikarenakan respondentelahmelakukan 

pembayaran pajak penghasilan atas usahanya 

sesuai dengan kriteria dari Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 yaitu tidak 

mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis 

pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

Walaupun kepatuhan wajib pajak baik namun 

masih terdapat responden yang tidak membayar 
pajak penghasilan secara rutin serta tepat waktu. 

Berdasarakan keterangan responden yang menjadi 

kendala dalam melaksanakan pembayaran secara 

rutin dan tepat waktu dikarenakan keterbatasan 

tenaga pekerja dalam usaha yang dimilikinya 

sehingga membuat responden sekaligus pemiliki 

usaha tidak memiliki waktu luang untuk 

meninggalkan tempat usahanya dan melaksakan 

kewajiban pembayaran pajaknya secara rutin dan 

tepat waktu. 

Kriteria lainnya yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

74/PMK.03/2012 yaitu tepat waktu dalam 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 

Untuk pemenuhan kepatuhan secara formal yaitu 

menyampaikan SPT Tahunannya responden 

berada di kriteria cukup yang menunjukkan 

bahwa hanya 45% dari responden yang 

melaporkan SPT Tahunannya ke kantor pajak 
sedangkan sisanya tidak melaporkan Surat 

Pemberitahun (SPT) Tahunannya. Kendala 

responden yang tidak melaporkan SPT Tahunan 

ke kantor pajak pun dikarenakan kurangnya SDM 

yang dimiliki serta pemahaman respoden 

mengenai tata cara pelaporan SPT dan syarat-

syarat yang dibutuhkan dalam melaporkan SPT 

terlebih lagi pola pikir responden yang 

menganggap perpajakan adalah hal yang rumit 

dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam 

melaporkan SPT Tahunan dikarenakan harus 
mengantri dengan wajib pajak lainnya sehingga 

responden tidak melaksanakan perpajakanya. 

Kriteria terakhir yang dapat dipenuhi oleh 

wajib pajak UMKM yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 

yaitu tidak pernah dipidana karena melakukan 

tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun terakhir. Semua responden 

menjawab bahwa responden tidak pernah 

dikenakan hukum pidana. 

 

 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro 

f % f %

Apakah bapak/ibu

telah membayar

pajak penghasilan?

26 68% 12 32% 26 0,6842 68% TINGGI

Apakah bapak/ibu

rutin membayar

pajak penghasilan

setiap bulan?

21 55% 17 45% 21 0,5526 55% CUKUP

Apakah bapak/ibu

selalu tepat waktu

dalam membayar

pajak?

22 58% 16 42% 22 0,5789 58% CUKUP

Apakah bapak/ibu

telah melaporkan

SPT Tahunan tepat

waktu?

17 45% 21 55% 17 0,4474 45% CUKUP

Apakah bapak/ibu

telah mengisi laporan 

SPT Tahunan

dengan benar dan

sesuai dengan

ketentuan perundang-

undangan?

17 45% 21 55% 17 0,4474 45% CUKUP

Apakah bapak/ibu

tidak pernah

dipidana karena

melakukan tindak

pidana dalam bidang

perpajakan dalam

waktu 5 tahun

terakhir?

38 100% 0 0% 38 1 100%
SANGAT 

TINGGI

141 0,6184 62% TINGGI

KRITERIA

YA (1) TIDAK (0)

PERTANYAAN

FREKUENSI JAWABAN 

RESPONDEN (f) DAN PERSENTASE 

(%)
TOTAL 

SKOR

RATA-

RATA 

SKOR

PERSEN

RATA RATA INDIKATOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK
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Bidang Kuliner 

Pemahaman Peraturan Perpajakan 

Hasil menujukkan bahwa sebagian besar 

responden yang merupakan wajib pajak pelaku 

usaha mikro telah mengetahui akan peraturan 

baru yang dikenakan atas penghasilan bruto 

responden dan bisa menghitung sendiri pajak 

penghasilannya serta mengetahui batas akhir 

pembayaran pajak penghasilan, hanya saja 

beberapa dari responden tersebut hanya 

mengetahui ketentuan-ketentuan seperti tarif dan 

batas akhir pembayaran saja tapi tidak 
mengetahui ketetuan-ketentuan lainnya seperti 

batas penggunaan Peraturan Pemerintah No. 23 

Tahun 2018 ini. Berdasarakan keterangan 

responden, responden hanya mengetahui tarif 

yang dikenakan kepada mereka tapi tidak dengan 

ketentuan-ketenatuan lainnya seperti adanya batas 

masa penggunaan tarif final 0,5% tersebut serta 

bagi responden yang tidak bisa menghitung 

sendiri pajak penghasilannya mereka hanya 

berpatokan dari jumlah pajak yang dikenakan dari 

bulan-bulan sebelumnya dimana pajak tersebut 

dihitung oleh fiskus berdasrakan keterangan 
jumlah penghasilan dari wajib pajak. 

 

Tabel 4.4 Penentuan Kategori Rata-Rata 

Pernyataan Responden Dilihat 

Dari  Pemahaman Perpajakan 

Wajib Pajak 

 

Tarif Pajak 

Berdasarkan hasil kuesioner yang peneliti 

sebar kepada responden menunjukkan bahwa 

pengaruh tarif pajak yang dikenakan kepada wajib 

pajak yang berlaku saat ini berada pada skala 

cukup dengan rata-rata responden sebesar 60%. 

Berdasarkan keterangan dari responden sebagian 

besar responden mengetahui akan kewajibannya 

untuk membayar pajak atas penghasilannya dan 

menganggap bahwa dengan membayar pajak 

secara tidak langsung bahwa responden telah 
membantu masyarakat lainnya dan membangun 

negara. Namun, terdapat kurang dari setengah 

jumlah responden merasa bahwa tarif 0,5 tersebut 

memberatkan bagi responden untuk melaksanan 

kewajiban perpajaknnya. Berdasarkan keterangan 

dari responden peredaran bruto yang dijadikan 

sebagai dasar pengenaan pajak sangatlah 

memberatkan dikarenakan peredaran bruto bukan 

merupakan hasil dari penjualan atau keuntungan 

dari usaha seutuhnya masih terdapat biaya-biaya 

pegeluaran lainnya seperti pembelian bahan baku 
makanan, gaji pegawai dan sebagainya sehingga 

hal tersebut sangat memberatkan responden yang 

berpenghasilan dari usaha kuliner. 

Tabel 4.5 Penentuan Kategori Rata-Rata 

Pernyataan Responden Dilihat 

Dari Tarif Pajak 

 

 

Sanksi Pajak 

f % f %

Apakah bapak/ibu

mengetahui adanya

Peraturan 

Pemerintah No. 23

Tahun 2018 yaitu

pajak atas

penghasilan kotor

yang diperuntukkan

bagi usaha mikro?

23 61% 15 39% 23 0,6053 61% TINGGI

Apakah bapak/ibu

mengetahui 

ketentuan-ketentuan 

yang berlaku dalam

peraturan tersebut?

17 45% 21 55% 17 0,4474 45% CUKUP

Apakah bapak/ibu

mampu menghitung

sendiri pajak yang

harus dibayarkan?

21 55% 17 45% 21 0,5526 55% CUKUP

Apakah bapak/ibu

mampu membuat

laporan SPT

Tahunan sendiri?

13 34% 25 66% 13 0,3421 34% RENDAH

Apakah bapak/ibu

mengetahui syarat

yang dibutuhkan

untuk membuat

laporan SPT

Tahunan?

17 45% 21 55% 17 0,4474 45% CUKUP

Apakah bapak/ibu

mengetahui 

sistem/cara 

pembayaran pajak

final bapak/ibu?

24 63% 14 37% 24 0,6316 63% TINGGI

Apakah bapak/ibu

mengetahui batas

akhir pembayaran

pajak?

23 61% 15 39% 23 0,6053 61% TINGGI

Apakah bapak/ibu

mengetahui batas

penyampain laporan

SPT Tahunan?

22 58% 16 42% 22 0,5789 58% CUKUP

160 0,5263 53% CUKUP

KRITERIA

YA (1) TIDAK (0)

RATA RATA SUB INDIKATOR PEMAHAMAN 

PERPAJAKAN

PERTANYAAN

FREKUENSI JAWABAN 

RESPONDEN (f) DAN PERSENTASE 

(%)
TOTAL 

SKOR

RATA-

RATA 

SKOR

PERSEN f % f %

Apakah bapak/ibu

mengetahui besaran

tarif pajak yang

dikenakan atas

penghasilan dari

usaha bapak/ibu?

29 76% 9 24% 29 0,7632 76% TINGGI

Apakah bapak/ibu

merasa tarif 0,5%

tersebut 

memberatkan bagi

bapak/ibu untuk

melaksanakan 

kewajiban 

perpajakan?

16 42% 22 58% 16 0,4211 42% CUKUP

Apakah bapak/Ibu

bersedia membayar

pajak atas

penghasilan dengan

tarif 0,5% dari

penghasilan kotor

usaha bapak/ibu?

23 61% 15 39% 23 0,6053 61% TINGGI

68 0,5965 60% CUKUPRATA RATA SUB INDIKATOR TARIF PAJAK

PERTANYAAN

FREKUENSI JAWABAN 

RESPONDEN (f) DAN PERSENTASE 

(%)
TOTAL 

SKOR

RATA-

RATA 

SKOR

PERSEN KRITERIA

YA (1) TIDAK (0)
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Hasil yang diperoleh dari kuesioner yang 

peneliti sebar kepada responden menunjukkan 

bahwa pengaruh sanksi perpajakan yang 

dikenakan kepada wajib pajak yang berlaku saat 

ini jika tidak melaksanakan kewajiban 

perpajaknnya berada pada skala sangat baik 

dengan rata-rata responden sebesar 81%. Lebih 

dari 70% responden menjawab akan 

melaksanakan perpajakan secara tepat waktu 

setelah mengetahui akan dikenakan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2% dari pajak 

terutang setiap bulan jika terlambat melakukan 

pembayaran dan denda sebesar Rp. 100.000,- per 

tahun untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT 

Tahunan. Serta hampir 90% responden akan 

berusaha melaksanakan  perpajakannya sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku setelah 

mengetahui adanya sanksi yang akan dikenakan 

tersebut tentu memberikan potensi akan 

peningkatan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha 

mikro dibidang kuliner.Berdasarkan keterangan 
beberapa responden menyatakan mendapatkan 

sanksi tentu akan semakin memberatkan beban 

perpajakan responden karena jumlah yang harus 

mereka bayar terus bertambah. 
 

Tabel 4.6 Penentuan Kategori Rata-Rata 

Pernyataan Responden Dilihat 

Dari Sanksi Pajak 

 
Tingkat Penghasilan 

Berdasarkan hasil kuesioner yang 

peneliti sebar kepada responden menunjukkan 
bahwa pengaruh tingkat penghasilan wajib 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berada 

pada skala cukup dengan rata-rata responden 

sebesar 59%. Hasil menunjukkan bahwa 
responden yang merupakan wajib pajak 

pelaku usaha mikro bersedia membayar pajak 

penghasilan kotor atas usaha dengan tingkat 
penghasilan yang dimiliki responden dan 

menganggap bahwa pajak atas penghasilan 

kotor tidak terlalu memberatkan responden 

untuk melaksanakan perpajakannya 
khususnya dalam hal membayar pajak 

penghasilan atas peredaran bruto usaha 

responden sebagai pelaku usaha mikro. 
Berdasarkan keterangan responden pajak 

penghasilan dengan menggunakan tarif baru 

lebih meringankan dari pada tarif 1% ditahun-
tahun sebelumnya dan lagipula dengan adanya 

NPWP yang dimiliki responden saat ini sangat 

mempermudah responden dalam mengurus 

segala sesuatunya mengenai usaha yang 
dimiliki karena segala sesuatunya pasti selalu 

ada syarat telah memiliki NPWP. 

Tabel 4.7 Penentuan Kategori Rata-Rata 

Pernyataan Responden Dilihat 

Dari Tingkat Penghasilan 

Wajib Pajak 

 
 

 

5.KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarakan penelitian yang dilakukan 

pada wajib pajak yang memiliki usaha mikro di 

bidang kuliner di Kota Kendari dapat disimpulkan 

bahwa: 

f % f %

Apakah bapak/ibu 

tau bahwa dalam 

UU Perpajakan 

terdapat sanksi 

adminitrasi (denda) 

dan pidana (penjara) 

bagi wajib pajak 

yang terlambat atau 

tidak membayar 

pajak?

36 95% 2 5% 36 0,9474 95%
SANGAT 

TINGGI

Apakah bapak/ibu

mengetahui sanksi

yang akan

didapatkan jika tidak

melakukan 

pembayaran pajak?

29 76% 9 24% 29 0,7632 76% TINGGI

Apakah bapak/ibu

akan membayar

pajak tepat waktu

apabila mengetahui

akan dikenai sanksi

administrasi sebesar

2% jika bapak/ibu

terlambat 

membayar/tidak 

membayar  pajak?

28 74% 10 26% 28 0,7368 74% TINGGI

Apakah bapak/ibu

akan melaporkan

SPT Tahunan

secara tepat waktu

apabila mengetahui

akan dikenai sanksi

administrasi sebesar

100.000 jika

bapak/ibu 

terlambat/tidak 

menyampaikan SPT

Tahunan?

27 71% 11 29% 27 0,7105 71% TINGGI

Apakah bapak/ibu

akan berusaha

melaksanakan 

perpajakan sesuai

dengan ketentuan-

ketentuan setelah

mengetahui adanya

sanksi tersebut?

33 87% 5 13% 33 0,8684 87%
SANGAT 

TINGGI

153 0,8053 81%SANGAT TINGGI

PERSEN KRITERIA

YA (1) TIDAK (0)

RATA RATA SUB INDIKATOR SANKSI PAJAK

PERTANYAAN

FREKUENSI JAWABAN 

RESPONDEN (f) DAN PERSENTASE 

(%)
TOTAL 

SKOR

RATA-

RATA 

SKOR

f % f %

Dengan penghasilan

yang bapak/ibu

dapatkan apakah

bapak/ibu bersedia

membayar pajak

atas usaha

bapak/ibu?

30 79% 8 21% 30 0,7895 79% TINGGI

Menurut saya

dengan penghasilan

yang saya dapatkan

pengenaan pajak

atas penghasilan

kotor sangat

merugikan dan

memberatkan saya

sebagai pelaku

usaha mikro.

15 39% 23 61% 15 0,3947 39% RENDAH

45 0,5921 59% CUKUP

KRITERIA

YA (1) TIDAK (0)

RATA RATA SUB INDIKATOR TINGKAT PENGHASILAN

PERTANYAAN

FREKUENSI JAWABAN 

RESPONDEN (f) DAN PERSENTASE 

(%)
TOTAL 

SKOR

RATA-

RATA 

SKOR

PERSEN
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1. Kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro di 

bidang kuliner menunjukkan hasil yang tinggi 

dengan rata-rata sebesar 62%. Berdasarkan 

kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 dalam hal 

membayar pajak secara tepat waktu lebih dari 

setengah responden telah memenuhi kriteria 

tersebut dan dalam hal responden bebas dari 

pidana akibat tindak pidana perpajakan seluruh 

responden memenuhi kriteria tersebut namun 

dalam hal menyampaikan SPT Tahunan kurang 

dari 50% responden yang melaksanakan hal 

tersebut yaitu melaporkan SPT Tahunan secara 

tepat waktu dan mengisi laporan SPT Tahunan 

dengan benar dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di Undang-Undang. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak pada usaha mikro di Kota Kendari 

menunjukkan pada skala cukup dengan rata-

rata diatas 50%. Peneliti menyimpulkan bahwa 

faktor pemahaman peraturan perpajakan, tarif 

pajak, sanksi pajak, dan tingkat penghasilan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

usaha mikro bidang kuliner di Kota Kendari. 

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 38 

responden dan diolah oleh peneliti 

menunjukkan hasil faktor yang paling 

berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak yaitu sanksi pajak dengan rata-rata 

responden sebesar 81% kemudian faktor 

selanjutnya yaitu tarif pajak dengan rata-rata 

responden sebesar 60%, kemudian tingkat 

penghasilan wajib pajak dengan rata-rata 

responden sebesar 59%, dan yang terakhir 

adalah tingkat pemahaman wajib pajak dengan 

rata-rata responden sebesar 53%. 
 
Saran 

Berdasrkan hasil penelitian, saran dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Pihak KPP Pratama Kendari 

KPP Pratama Kendari diharapkan terus 

melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak 

orang pribadi usahawan dengan peredaran 

bruto tertentu terkhusus mengenai pelaporan 

SPT Tahunan dan tata cara pembayaran pajak 

serta melakukan pengembangan inovasi 

mengenai kemudahan wajib pajak 

melaksanakan perpajaknnya sehingga dapat 

mengubah pola pikir di masyarakat bahwa 

pajak itu mudah sehingga meningkatkan 

antusiasme dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya.  

2. Pihak Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

melakukan penelitian secara lebih luas bukan 

hanya sebatas usaha mikro di bidang kuliner 

saja dan memasukkan data realisasi kepatuhan 

wajib pajak UMKM di Kota Kendari. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Net Interest Margin (NIM), Capital Adequacy 

Ratio (CAR) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap penyaluran kredit PT Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Periode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tahun 2013 sampai tahun 2019. Data 

yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website 

resmi PT Bank Pembanguan Daerah Sulawesi Tenggara. Data 

kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode regresi linear 

berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan DPK, 

NIM, CAR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap penyaluran 

kredit PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Secara 

parsial (1) DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit, (2) NIM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit, (3) CAR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyaluran kredit, dan (4) BOPO berpengaruh 

tidak signifikan terhadap penyaluran kredit PT Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Tenggara. Hasil uji koefisien determinasi 

menunjukan bahwa 96,23% penyaluran kredit dapat dijelaskan oleh 

variabel DPK, NIM, CAR dan BOPO. 
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1. PENDAHULUAN 

Industri keuangan merupakan industri yang 

kompleks dan dinamis. Industri ini terus 

berkembang sesuai tuntutan zaman. Para 

penyedianya juga terus berpacu untuk menawarkan 

jasa terbaik mereka kepada konsumen. Indusri 

keuangan bukan hanya industri terkait uang dan 

pengelolaannya, tetapi lebih dari itu. Industri 

keuangan merupakan bisnis kepercayaan. Oleh 

karena para pelaku industri keuangan haruslah 

mampu mengelola kepercayaan yang diberikan 
secara profesional. Salah satu industri keuangan 

yang telah lama ada diseluruh di dunia adalah 

bank. 

Bank merupakan lembaga perantara yang 

menghimpun dana dan menempatkannya dalam 

bentuk aktiva produktif misalnya kredit. 

Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan 

kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Kontribusi 

pendapatan bunga kredit di Indonesia masih 

mendominasi pendapatan bank dibanding dari fee 

base income. Hal ini dapat diartikan bahwa 

aktivitas perkreditan sangat besar di lembaga 
perbankan. Meskipun demikian, harus diingat 

bahwa selain memberikan kontribusi bunga 

tertinggi bagi bank, risiko yang ditimbulkan oleh 

perkreditan juga sangat tinggi. Oleh karena itu 

penyajian secara akurat dan berkala tentang 

perkreditan menjadi sangat penting bagi bank 

untuk memantau setiap kualitas kredit yang 

diberikan (Taswan. 2015). 

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara atau yang dikenal sebagai Bank Sultra 

merupakan salah satu industri perbankan di 
Indonesia. Berdasarkan publikasi annual report 

tahun 2018, PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sulawesi Tenggara merupakan transformasi Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kemudian 

mengalami perubahan badan hukum menjadi 

perseroan terbatas pada tahun 2013. PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dimiliki 

dan dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi 

beserta Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada 

di Sulawesi Tenggara. Dalam menjalankan 

bisnisnya, PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sulawesi Tenggara juga mengandalkan produk 
pinjaman/kredit sebagai sumber pendapatan 

utamanya. Secara umum produk pinjaman pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis 

yakni kredit modal kerja, kredit investasi, dan 

kredit konsumtif. 

Jika dilihat dari data pertumbuhan 

penyaluran kredit perbankan nasional maupun 

Sulawesi Tenggara kepada pihak ketiga bukan 

bank maka pertumbuhan kredit PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berada 

diatas rata-rata nasional dan Sulawesi Tenggara. 

Selama kurun waktu 2013 sampai 2019 penyaluran 

kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sulawesi Tenggara selalu mengalami pertumbuhan 

diatas 10%. Pada tahun 2019 kredit yang berhasil 
disalurkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah 

Sulawesi Tenggara adalah 6.467.351 juta rupiah 

atau meningkat dari tahun sebelumnya yang 

menyentuh angka 5.407.346 juta rupiah. Artinya 

pada akhir tahun 2019 pertumbuhan kredit pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara berada pada angka 19.60% jauh diatas 

rata rata perbankan nasional yang pada tahun 2019 

hanya tumbuh 6,08% dan perbankan Sulawesi 

Tenggara yang tumbuh pada angka 11,35%. 

Pertumbuhan kredit yang baik mencerminkan 
penyaluran kredit tersebut terlaksana dengan baik, 

dengan determinan yang belum dapat diketahui. 

Jika penyaluran kredit PT Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dilihat 

berdasarkan pertumbuhan kredit secara triwulan 

yang dinyatakan dalam persentase,maka 

pertumbuhan kredit yang ada pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 

cenderung memiliki nilai pertumbuhan yang 

fluktuatif. Secara kuartalan selama periode 2013 

sampai 2019 pertumbuhan penyaluran kredit 

tertinggi terjadi pada triwulan pertama dan 
menunjukan perlambatan hingga triwulan ke 

empat.  

Fenomoena ini perlu dikaji lebih lanjut 

melalui suatu penelitian terhadap faktor internal 

dan eksternal bank. Faktor internal merupakan 

faktor kinerja yang berasal dari bank itu sendiri. 

Baik itu dari aspek manajemen maupun 

fundamental keuangan bank. Menurut Awdeh 

(2016) faktor internal adalah faktor spesifik bank 

seperti ukuran bank, level kapitalisasi, 

profitabilitas, faktor risiko dan lain lain. Faktor 
eksternal berupa kondisi diluar bank tersebut. 

Faktor eksternal merefleksikan lingkungan 

ekonomi dan pembangunan, ditambah kebijakan 

dari otoritas moneter.  

Lembaga perbankan harus mengumpulkan 

dahulu sumber sumber pendanaan kredit sebelum 

melakukan penyaluran kredit pada masyarakat. 

Salah satu sumber dana tersebut adalah dana pihak 

ketiga (DPK). Pencarian dana dari sumber ini 

relatif paling mudah jika dibanding dengan sumber 

lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini 

paling dominan (Kasmir.2017:59). Biasanya dana 
pihak ketiga diperoleh dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, baik itu giro, tabungan, maupun 

deposito berjangka.  

Dana Pihak Ketiga PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Tenggara memiliki kinerja yang 

cukup bagus dimana memiliki tren peningkatan 

tiap tahunnya. Namun apabila DPK tersebut 
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dilahat dalam segi pertumbuhan secara kuartalan 

sejak tahun 2013 sampai 2019 maka DPK 

memiliki pertumbuhan yang hampir serupa dengan 

penyaluran kredit. Dimana mengalami 

pertumbuhan tertinggi pada triwulan pertama dan 

terus mengalami perlambatan hingga triwulan 

keempat.  

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 

seberapa signifikan pengaruh Dana Pihak Ketiga 

pada penyaluran kredit PT Bank Pembangunan 
Daerah Sulawesi Tenggara, karena menurut kasmir 

(2017) dan Mishkin (2018) DPK  dapat pula 

dialokasikan untuk aset yang dianggap 

menguntungkan dalam hal ini tidak seluruhnya 

dialokasikan pada penyaluran kredit. Dalam hal ini 

perbankan tidak hanya berfokus pada penyaluran 

kredit namun juga melakukan kegiatan lainnya 

untuk menghasilkan laba. Selain itu prioritas 

ketiga di dalam alokasi dana bank adalah 

penyaluran kredit. Dasar pemikirannya adalah 

setelah bank mencukupi primary reserve serta 
kebutuhan secondary reserve-nya, bank baru dapat 

menentukan besarnya volume kredit yang akan 

diberikan (Dendawijaya.2009:58). Menurut teori 

permintaan dan penawaran kredit Melitz dan 

Pardue (1973), unsur unsur yang memengaruhi 

penawaran kredit adalah Skala Kendala (S), suku 

bunga pinjaman (rc) opportunity cost (rb) dan biaya 

DPK (CD). Dana yang telah dihimpun bank dalam 

bentuk dana pihak memiliki biaya dalam 

pengelolaannya (CD), oleh karena itu perbankan 

berusaha untuk memaksimalkan pengalokasian 
dana pihak ketiga yang telah dihimpun. Salah satu 

pengalokasiannya adalah dalam bentuk penyaluran 

kredit. Disisi lain penyaluran kredit memiliki 

risiko yang tinggi berupa kredit macet, maka bank 

akan mempertimbangkan opportunity cost dari 

penyaluran kredit atau penempatan pada aset 

produktif lainnya yang berisiko rendah. 

Hasil penelitian dari Siagian (2019), 

Firdaus (2019), Rizkia (2019), dan Sofyan (2017) 

mendapatkan bahwa DPK berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Sedangkan hasil penelitian dari Handayani (2019) 
menyatakan bahwa bahwa DPK tidak berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit. 

Fungsi intermediasi perbankan berupa 

pengumpulan dana dari pihak yang memiliki 

kelebihan dana dan menyalurkannya kembali 

dalam bentuk aset yang memberikan pendapatan. 

Pengumpulan dana tersebut dapat menimbulkan 

beban bunga yang menjadi tanggungan bank. 

Disisi lain penyaluran dana dapat memberikan 

pendapatan dalam bentuk bunga bagi bank. Selisih 

pendapatan bunga dan beban bunga yang 
dihasilkan dari fungsi intermediasi ini dapat 

memberikan profit bagi bank. Menurut Mishkin 

(2018:446) selisih ini persis seperti apa yang 

diukur dengan Net Interest Margin (NIM).  

Net Interest Margin merupakan indikator 

fungsi intermediasi bank yang berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank serta menjadi 

perhatian pihak manajemen bank. Salah satu 

sumber pendapatan berbasis bunga tersebut adalah 

penyaluran kredit. Menurut Rohmadani (2016) 

tingginya imbal hasil yang didapatkan dari 

pemberian kredit serta masih rendahnya proporsi 

pendapatan yang berasal darifee based income 

membuat bank-bank di Indonesia mengandalkan 
NIM untuk memperoleh profitabilitas yang tinggi. 

Menurut Siamat (2005) penyaluran kredit 

memberikan spread yang pasti sehingga besarnya 

pendapatan bank dapat diperkirakan. Spread ini 

dapat diukur mengunakan Net Interest Margin 

(NIM). Selain itu bank juga memiliki target 

pendapatan. Pemenuhan target pendapatan 

tersebut, membuat bank berusaha mengumpulkan 

sumber-sumber pendapatannya, utamanya kredit.  

Taswan (2010) dalam Handayani (2019) 

mengemukakan bahwa semakin tinggi nilai NIM, 
maka akan meningkatkan pendapatan bunga bank 

atas aset produktif, yang artinya pendapatan bunga 

bersih yang diperoleh bank akan meningkat dan 

jumlah kredit yang akan disalurkan oleh bank juga 

meningkat. 

Berdasarkan data laporan keuangan PT 

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 

didapatkan bahwa Kinerja Net Interest Margin 

(NIM) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara pada tahun 2013 adalah sebesar 8.30% 

dan mengalami kenaikan menjadi 8.68% pada 
tahun 2014, namun setelah itu mengalami tren 

penurunan yang pada tahun 2019 memiliki nilai 

6.98%. Dari data 2013 sampai 2019, NIM PT. 

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 

memiliki nilai fluktuatif pada rentang 6,98% 

hingga 8,68% namun berada pada tren penurunan. 

Hasil penelitian yang didapatkan oleh 

Suana (2018), Haryanto (2018), dan Riadi (2018) 

mendapatkan bawa NIM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyaluran kredit.Sedangkan 

hasil penelitian oleh Handayani (2019)dan 

Bagaskoro (2017) mendapatkan bahwa NIM tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Modal merupakan salah satu indikator 

kesehatan bank. Bagi bank modal dapat bertindak 

sebagai sumber pembiayaan kegiatan operasional 

maupun sebagai penyangga terhadap risiko yang 

mungin terjadi.  Kegiatan operasional bank dapat 

berjalan dengan baik apabila tersedia modal yang 

cukup. Menurut Goddard (2017) modal 

menyediakan penyangga terhadap kerugian atas 

pinjaman yang tidak dilunasi atau investasi yang 

nilainya menurun. Sedangkan  menurut Mishkin 
(2018:437) modal bank membantu mencegah 

kegagalan bank, yakni sebuah situasi di mana bank 

tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk 

membayar para penabung dan kreditur lainnya. 
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Permodalan PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan laporan 

keuangan triwulanan yang dilihat pada nilai  

Capital Adequacy Ratio (CAR), masih terjaga jauh 

diatas persyaratan prudensial 8%. CAR merupakan 

rasio antara modal yang dimiliki dengan ATMR. 

Dari definisi mengandung pengertian bahwa 

semakin besar modal bank, maka semakin mudah 

bank untuk mengalokasikan dana pada aset 

produktif yang mengandung risiko, misalnya 
kredit. Dengan demikian apabila bank akan 

memperluas pemberian kredit, maka harus 

memperhatikan jumlah modal yang dimiliki yang 

tercermin dari nilai Capital AdequcyRatio (CAR). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio 

yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva 

bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, 

surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di 

biayai dari dana modal sendiri bank di samping 

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar 

bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan 
lain-lain (Dendawijaya. 2009:121). CAR yang 

mencerminkan kemampuan modal bank dalam 

meminimalisir risiko yang mungkin terjadi pada 

bank, salah satu risiko tersebut adalah risiko kredit. 

Risko kredit menurut otoritas jasa keuangan dalam 

peraturan nomor 11/POJK.03/2016 adalah risiko 

akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada bank. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) mengukur 

kecukupan modal bank untuk menanggung aset 

yang berisiko, misalnya kredit. CAR yang rendah 
dan/atau mengalami penurunan, kemungkinan 

besar perbankan akan lebih berhati hati dalam 

melakukan penyaluran kredit. Pada data yang ada 

ketika CAR PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sulawesi Tenggara mengalami penurunan tahun 

2019, penyaluran kredit pada nasabah justru 

meningkat. 

Penelitian mengenai pengaruh CAR 

terhadap penyaluran kredit telah banyak dilakukan 

dan berdasarkan beberapa penelitian tersebut 

ditemukan hasil yang beragam. Siagian (2019), 

Handayani (2019), Riadi (2018) dan Puspitasari 
(2018), menyatakan bahwa CAR memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Putri (2018)mendapatkan 

bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit.Sementara Rizkia 

(2019), Firdaus (2019), Suana (2018) &Sofyan 

(2017) mengatakan bahwa CAR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penyaluran kredit. Dari 

perbedaan penelitian tersebut perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh 

CAR terhadap penyaluran kredit utamanya yang 
terjadi pada PT. Bank Pembangunan 

DaerahSulawesi Tenggara. 

Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) menjunjukan seberapa efisien 

dan efektif suatu perusahaan termasuk perbankan 

dalam mengalokasikan sumber daya yang ada 

secara tepat guna dan berhasil guna. Beban 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) adalah perbandingan antara biaya 

operasional dan pendapatan operasional 

(Dendawijaya. 2009).  Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 

berdasarkan data tahunan memiliki nilai yang 
cukup stabil selama periode 2013 sampai dengan 

2019 yakni berada pada kisaran 62,80% sampai 

76,41%. Pada tahun 2019 BOPO PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berada 

pada posisi 69.85%.  

Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) merupakan ukuran efisiensi 

perbankan. Tingkat efisiensi bank yang diukur 

melalui rasio BOPO ini adalah perbandingan 

antara Beban Operasional seperti beban bunga 

yang dibayarkan kepada nasabah, kewajiban bunga 
utang, biaya administrasi dan lain sebagainya 

dibandingkan dengan Pendapatan Operasional 

seperti pendapatan pembayaran kembali kredit 

beserta bunga kredit, pendapatan bunga surat-surat 

berharga, dan pendapatan-pendapatan lainnya. 

Karena BOPO adalah ukuran efisiensi dan menjadi 

cerminan tingkat kesehatan bank, maka guncangan 

negatif dalam kesehatan bank dapat menyebabkan 

penurunan dalam penyalururan kredit 

(Imran.2013). Sekilas Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) hampir mirip 
dengan Net Interest Margin (NIM) pada unsur 

pendapatan dan beban. Namun pengukuran Net 

Interest Margin  (NIM) hanya mengukur margin 

bunga bersih yakni pendapatan bunga dan beban 

bunga yang diperoleh dari kegiatan intermediasi 

perbankan, sedangkan rasio BOPO mengukur 

seluruh unsur pendapatan dan beban operasional 

perusahaan termasuk didalamnya pendapatan dan 

beban bunga. 

Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) diharapkan memiliki nilai 

yang kecil. Semakin tinggi nilai BOPO maka 
mencerminkan semakin tidak efisien bank tersebut. 

Semakin tidak efisien suatu bank maka 

memungkinkan timbulnya risiko-risiko yang 

menghambat operasional perbankan, sehingga 

penyaluran kredit juga dapat terhambat.  

Terdapat beberapa penelitian mengenai 

BOPO terhadap penyaluran kredit namun 

mendapatkan hasil yang beragam. Handayani 

(2019), Putri (2018), Riadi (2018) dan Haryanto 

(2017) yang menyatakan bahwa BOPO 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
penyaluran kredit. Sedangkan Puspitasari (2018) 

mendapatkan bahwa BOPO tidak berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh DPK, NIM, CAR dan BOPO secara 

bersama-sama terhadap penyaluran kredit PT Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, serta 

untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 

variabel yakni DPK, NIM, CAR dan BOPO 

terhadap penyaluran kredit pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. 
 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 

 
Menurut Kasmir (2017:58) dana untuk 

membiayai operasi bank dapat diperoleh dari 

berbagai sumber. Perolehan dana ini bergantung 

pada bank itu sendiri apakah secara pinjaman 

(titipan) atau dari masyarakat atau dari lembaga 

lainnya. Disamping itu dapat pula diperoleh 

dengan modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan 
atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan 

dengan tujuan penggunaan dana. 

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat 

ternyata merupakan sumber dana terbesar yang 

paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-

90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) 

(Dendawijaya.2009:49). Menurut Siamat 

(2005:349) sumber utama dana bank berasal dari 

masyarakat sehingga secara moral mereka harus 

menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit. 
Dana pihak ketiga adalah simpanan 

masyarakat yang menjadi sumber dana terbesar 

yang dimiliki bank umum dan menjadi salah satu 

sumber dana untuk kegiatan bank. Menurut No 

UU 10 Tahun 1998, Simpanan adalah dana yang 

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam 

bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan 

dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. Menurut Hasibuan (2017)  pimpinan 

bank harus berusaha untuk mengumpulkan dana 

sebanyak banyaknya agar bank dapat menyalurkan 
kredit yang banyak pula. 

Dana Pihak ketiga (DPK) merupakan 

seluruh simpanan dalam bentuk giro, tabungan, 

dan deposito berjangka, sehingga dapat dinyatakan 

dalam persamaan sebagai berikut: 

 

DPK = Giro + Tabungan + Deposito 

Berjangka 

 

Net Interest Margin (NIM) 
Menurut Ho dan Saunder (1981) dalam 

Angori (2019) Net Interest Margin mengukur 

tingkat kesehatan dan efisiensi bank dalam 

kegiatan tradisonal bank yang berupa menerima 

simpanan dan membuat pinjaman.  

Berdasarkan pandangan Mishkin 

(2018:446) pengukuran kinerja/performa bank 

dapat melalui Net Interest Margin (NIM). Net 

Interest Margin yakni selisih pendapatan bunga 

dan beban bunga sebagai persentase total aset. 

Salah satu fungsi intermediasi utama bank adalah 

untuk menerbitkan liabilitas dan menggunakan 

hasilnya untuk membeli aset yang menghasilkan 

pendapatan. Jika seorang manajer bank telah 

melakukan pekerjaan yang baik dalam pengelolaan 
aset dan liabilitas, sehingga bank memperoleh 

penghasilan besar pada asetnya dan memiliki biaya 

yang rendah pada kewajibannya, keuntungan akan 

tinggi. Seberapa baik bank mengelola aset dan 

liabilitasnya dipengaruhi oleh spread antara bunga 

yang diperoleh dari aset bank dan beban bunga 

pada liabilitasnya. Spread ini persis seperti yang 

diukur Net Interest Margin. Jika bank mampu 

mengumpulkan dana dengan beban bunga rendah 

dan mampu memperoleh aset dengan pendapatan 

bunga tinggi, net interset margin akan tinggi, dan 
bank akan memperoleh keuntungan yang besar. 

Jika beban bunga liabilitasnya naik relatif terhadap 

bunga yang diperoleh dari asetnya, net interest 

bersih akan turun, dan profitabilitas bank akan 

tertahan.  

Menurut SE OJK No. 14 tahun 2017 

Tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum, Net 

Interest Margin dinyatakan dalam persamaan : 

 

𝑁𝐼𝑀 =  
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
× 100% 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM), atau sering pula disebut Capital 
Adequacy Ratio (CAR) dihitung berdasarkan risiko 

atas aktiva, termasuk aktiva yang masih bersifat 

administratif (off-balance sheet), yang dapat 

timbul baik dari risiko kredit maupun risiko karena 

perubahan harga surat-surat berharga, suku bunga, 

maupun kurs. KPMM tersebut selanjutnya akan 

dihitung berdasarkan suatu rasio terhadap aktiva 

tertimbang menurut risiko (ATMR) 

(Warjiyo.2004:147). 

Menurut Goddard (2017) modal atau 

ekuitas adalah selisih antara total aset dan total 
liabilitas dan merupakan indikator kunci 

solvabilitas bank. Modal menyediakan penyangga 

terhadap kerugian atas pinjaman yang tidak 

dilunasi atau investasi yang nilainya menurun. 

Peraturan perbankan mensyaratkan kecukupan 

modal minimum pada bank untuk meminimalkan 

risiko kegagalan. 

Peraturan modal untuk bank diperkenalkan 

pada tahun 1988 oleh Basel Committee on 

Banking Supervison pada Bank for International 

Settlements (BIS), lembaga yang mempromosikan 
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kerjasama internasional dalam menjaga stabilitas 

moneter dan keuangan. Basel I mengharuskan 

bank yang aktif secara international untuk 

mempertahankan rasio modal  minimal 8% dengan 

kata lain, untuk mempertahankan modal yang 

setara setidaknya 8% dari aset tertimbang menurut 

risiko (ATMR).  

Hasibuan (2017:58) menjelaskan bahwa 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM/CAR/BIS) adalah kebutuhan modal 
minimum bank dihitung berdasarkan Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio 

kebutuhan modal minimum bank dihitung dengan 

cara membandingkan modal sendiri dengan 

ATMR dengan rumus: 

 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝐴𝑇𝑀𝑅
× 100% 

Beban Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

 
Menurut Mishkin (2018:444) pendapatan 

operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari 

operasional bank yang sedang berlangsung. 

Pendapatan operasional bank terbanyak dihasilkan 

dari pendapatan bunga atas aset, terutama 

pinjaman. Sedangkan beban operasional adalah 

beban yang dikeluarkan dalam perjalanan operasi 

bank. Komponen penting dari beban operasional 

adalah pembayaran bunga yang harus dilakukan 

terhadap liabilitasnya, terutama pada deposito. 

Rasio biaya operasional digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 
dalam melakukan kegiatan operasionalnya. 

Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya 

adalah bertindak sebagai perantara, yaitu 

menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya 

dana masyarakat), maka biaya pendapatan 

operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan 

hasil bunga. 

Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) dirumuskan sebagai 

perbandingan/rasio biaya operasoinal dalam 12 

bulan terakhir terhadap pendapatan operasional 

dalam periode yang sama (Hasibuan.2017:101). 
Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara 

biaya operasional dan pendapatan operasional 

(Dendawijaya. 2009:119). Sehingga BOPO dapat 

dinyatakan dalam persamaan berikut. 

 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =  
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 × 100% 

 

Kredit 

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang 

harus dibayar kembali bersama bunganya oleh 

peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati (Hasibuan.2017:87). Sedangkan 

menurut undang undang perbankan nomor 10 

tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dangan pemberian 

bunga (Kasmir.2017:85).  
Kredit perbankan dapat dijelaskan 

berdasarkan tujuan atau kegunaanya. Hasibuan 

(2017:89) menjelaskan bahwa kredit berdasarkan 

kegunaannya dapat dibedakan menjadi kredit 

konsumtif, kredit modal kerja dan kredit investasi. 

Berdasarkan annual report 2018 PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara juga 

menggolongkan kredit sesuai kegunaanya, menjadi 

kredit konsumtif, kredit modal kerja dan kredit 

investasi. Sehingga penyaluran kredit PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dapat 

dirumuskan: 

Penyaluran Kredit = Kredit Konsumtif + Kredit 

Modal Kerja + Kredit Investasi 

Menurut Hasibuan (2017:92) kebijakan 
perkreditan harus didasarkan pada asas yuridis, 

ekonomis dan kehati-hatian. Yuridis adalah 

program perkreditan harus sesuai dengan undang 

undang perbankan dan ketetapan bank Indonesia. 

Ekonomis artinya menatapkan rentabilitas yang 

ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang 

disalurkan. Sedangkan kehatihatian artinya besar 

plafond kredit harus ditetapkan atas hasil analisis 

yang baik dan objektif. Dalam manajemen 

perkreditan pimpinan bank dihadapkan pada tiga 

masalah yakni manajemen likuiditas bank, 
pendapatan dan rentabilitas bank, serta 

pengendalian kredit bank. 

Penyaluran kredit dipengaruhi oleh dapat 

dilihat dari sisi permintaan maupun penawaran. 

Beberapa penenelitian menggunakan dasar teori 

dari Melitz dan Pardue (1973) sebagai acuan teori 

permintaan dan penawaran kredit. Melitz dan 

pardue mengemukakan bahwa penyaluran kredit 

pada sisi penawaran dijelaskan dalam persamaan 

berikut; 

𝐿𝑠 = 𝑔(𝑆, 𝑟𝑐 , 𝑟𝑏 , 𝐶𝐷) 
Dimana Ls adalah jumlah nominal kredit 

yang disalurkan oleh bank komersial, S adalah 

Skala Constrait (Kendala kendala yang dihadapi), 

rc adalah suku bunga pinjaman bank komersial, rb 

adalah opportunity cost pinjaman, serta CD adalah 

biaya yang dikeluarkan untuk tiap satuan mata 

uang Dana Pihak Ketiga (biaya DPK). 

Selanjutnya, g(S) > O; g(rc) > O; g(rb) < O; and 

g(CD) > O. Sehingga dalam bentuk linear fungsi 

diatas dapat ditulis: 
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𝐿𝑆 =  𝛽0  +  𝛽1𝑆 +  𝛽2𝑟𝑐 −  𝛽3𝑟𝑏 +  𝛽4𝐶𝐷 
 

Dendawijaya (2009) menyatakan bahwa 

penyaluran kredit merupakan prioritas ketiga 

dalam alokasi dana bank. Dasar pemikirannya 

adalah setelah bank mencukupi primary reserve 

serta kebutuhan secondari reserve bank baru dapat 

menentukan besarnya volume kredit yang akan 

diberikan. 

Hipotesis 
H1 : DPK, NIM, CAR dan BOPO secara bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit. 
H2 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyaluran 

Kredit. 

H3: Net Interest Margin (NIM) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyaluran 

Kredit. 

H4 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyaluran 

Kredit. 

H5 : Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap penyaluran Kredit. 

3. METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah 

penyaluran kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), Net 

Interest Margin (NIM), Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dan Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. 

Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini kami menggunakan data 

sekunder berupa data kinerja keuangan yang 
meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), Net Interest 

Margin (NIM), Capital Adequacy Ratio (CAR) 

dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan 

periode 2013 sampai 2019 pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang 

diperoleh melalui website resmi. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan 

pada penelitian ini yakni mengumpulkan dokumen 

dokumen laporan yang akan diteliti yakni 28 

laporan keuangan per triwulan PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang 

terdiri dari laporan keuangan triwulan tahun 2013 

sampai 2019. Selain Itu peneliti juga mempelajari 

beberapa literatur dalam bentuk buku, jurnal, dan 

berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

Metode Analisis Data 

Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi berkaitan dengan studi 

mengenai ketergantungan satu variabel, yaitu 

variabel dependen, terhadap satu atau lebih 

variabel lainnya, yaitu variabel penjelas, dengan 

tujuan untuk mengestimasi dan atau 

memperkirakan nilai rerata tatau rata rata 

(populasi) variabel dependen dari nilai yang 

diketahui atau nilai tetap dari variabel penjelas 

(Gujarati.2015). Penelitian ini dilakukan dengan 

analisis regresi linear berganda dengan bantuan 

software EViews 10.  
Penelitian menggunakan analisis regresi 

linear berganda dengan metode kuadrat terkecil 

atau Ordinary Least Square (OLS). Analisis 

regresi linear berganda pada penelitian ini 

digunakan untuk mengertahui pengaruh Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Net Interest Margin (NIM), 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Beban 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap penyaluran kredit pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tahun 

2013 sampai 2019. Formula persamaan regresi 

linear berganda adalah sebagai berikut. 
 

𝒀 =  𝜶 + 𝜷𝟏 . 𝑿𝟏  +  𝜷𝟐 . 𝑿𝟐  +  𝜷𝟑 . 𝑿𝟑

−  𝜷𝟒 . 𝑿𝟒  + 𝒆  
 

Dimana; 

Y = Penyaluran Kredit; α = Konstata; β1 = 

Koefisen Regresi 1; X1 = DPK; Β2 = Koefisen 

Regresi 2; X2 = NIM; β3 = Koefisen Regresi 3; X3 

= CAR;  β4 = Koefisen Regresi 4X4 = (BOPO)e = 

Standar Error 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk 

menguji apakah model regresi benar-benar 

menunjukkan hubungan yang signifikan dan 

representatif serta harus memenuhi sifat BLUE 
(Best Linear Unbiased Estimator). Ada empat 

penguji 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). Jika kita terlibat dalam sebuah 

ukuran sampel yang kecil atau pasti (sampel 
berukuran terhingga), misalkan data yang kurang 

dari 100 observasi, asumsi kenormalan 
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mengasumsikan sebuah peran yang sangat penting 

(Gujarati.2015:128). Pengujian normalitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Normalitas 

Jarque-Bera (JB). Adapun hipotesis pengujian 

adalah : 

H0 : Residual memiliki distribusi normal 
Ha : Residual tidak memiliki distribusi normal 

 

Jika hasil perhitungan p – value dari nilai 

statistik Jarque-Bera lebih besar dari tingkat 

kesalahan (alpha), maka hipotesis nul (H0) tidak 

dapat ditolak yang artinya bahwa residual memiliki 

distribusi normal. Sebaliknya jika perhitungan p-

value dari nilai statistik Jarque-Bera lebih kecil 

dari ringkat kesalahan (alpha), maka hipotesis nul 

(H0) dapat ditolak yang artinya bahwa residual 

tidak memiliki distribusi normal (Fauzi.2019:223). 
 

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. Pada penelitian ini digunakan  uji 
White. Menurut Gujarati (2015:491) pengujian 

umum heteroskedastisitas yang dikemukakan oleh 

White (uji White) tidak bergantung asumsi 

normalitas dan mudah untuk diimplementasikan. 

Pengujian dilakukan dengan membentuk hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 

dalam model regresi 

Ha : Terdapat masalah heteroskedastisitas dalam 

model regresi 

Aturan pengambilan keputusan terhadap uji 
white adalah sebagai berikut: 

Jika Obs*R-squared > χ2 atau p – value < α 

maka H0 ditolak 

Jika Obs*R-squared < χ2 atau p – value > α 

maka H0 diterima 

 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah sebuah uji analisis 

statistik yang dilakukan untuk mengetahui korelasi 

variabel yang ada dalam model dengan perubahan 

waktu dan harus dilakukan jika data merupakan 

time series. Menurut Fauzi (2019:225) Jika 

autokorelasi terjadi pada data time series, maka 

masalah tersebut dinamakan dengan serial 

correlation. Uji autokorelasi pada penelitian ini 

dilaksanakan melalui uji d Durbin-Watson. 

Menurut Gujarati (2012:37) pengujian yang paling 

populer untuk mendeteksi korelasi serial adalah uji 
statistik d Durbin-Watson. Aturan pengambilan 

keputusan uji d Durbin-Watson adalah sebagai 

berikut: 

1. Jika 0 < d < dL maka tidak ada autokorelasi 

positif pada model regresi 

2. Jika dL ≤ d ≤ dU, maka tidak ada keputusan 

3. Jika 4-dL< d < 4, maka terdapat korelasi 

negatif pada model regresi. 

4. Jika 4-dU< d < 4 - dL maka tidak ada 

keputusan 

5. Jika dU< d < 4 – dU maka dapat disimpulkan 

tidak terdapat autokorelasi positif  maupun 

negatif pada model regresi. 

Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas 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). 

 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan 
melihat nilai variance inflation factor (VIF). 

Pengambilan keputusan pada uji variance 

inflation factor (VIF) dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

 

Apabila nilai VIF > 10 maka dapat 

dinyatakan bahwa terdapat masalah 
multikolinearitas.  

Apabila nilai VIF < 10 maka dapat 

dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah 
multikolinearitas dalam model prediksi.  

 

Pengujian Hipotesis 

Uji F (Simultan) 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

secara keseluruhan terhadap variabel dependen 

dapat dilakukan dengan uji F. Didalam penelitian 

ini uji F dilihat dari tingkat signifikasi pada hasil 

pengelolaan data. Berikut hipotesis pengujian 

model persamaan regresi secara keseluruhan: 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = 0 
Ha : Paling tidak satu dari koefisien regresi ≠ 0 

Kriteria yang digunakan untuk menjawab hipotesis 

tersebut adalah sebagai berikut:  

Bila F Hitung< F Tabel atau p-value>  0,05 maka H0 

diterima, berarti secara bersama sama variabel 

bebas tidak berpengaruh secara nyata dan 

signifikan terhadap variabel terikat.  

Bila F Hitung> F Tabel atau p-value< 0,05 maka H0 

ditolak yang berarti secara bersama sama variabel 
bebas berpengaruh secara nyata dan signifikan 



 

 

33 
 

Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 25-41 

terhadap variabel terikat atau dengan kata lain 

menerima Ha dimana model persamaan regresi 

memiliki paling tidak satu variabel independen 

yang memberikan efek yang signifikan dalam 

memprediksi variabel dependen.  

Uji t (Parsial) 

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa 
analisis daya pembeda dapat menggunakan t test. 

Untuk mengetahui apakah perbedaan itu signifikan 

atau tidak maka harga t hitung tersebut perlu 

dibandingkan dengan harga t tabel. Bila t hitung lebih 

besar dengan t tabel, maka perbedaan itu signifikan 

sehingga instrumen dinyatakan valid. Dengan uji t 

dapat diketahui pegaruh variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen. 

Kriteria yang digunakan dalam menjawab 

hipotesis adalah sebagai berikut:  

H0 diterima jika nilai t hitung< t tabel atau  

nilai p-value> 0,05  
H0 ditolak jika nilai t hitung ≥ t tabel atau 

nilai p-value ≤ 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
) 

Menurut Gujarati (2015) koefisien 

determinasi, r2 (untuk kasus dua variabel) atau R2 

(untuk regresi majemuk) merupakan ukuran 

ringkas yang menginformasikan kepada kita 

seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai 

dengan datanya. Koefisien determinasi merupakan 

ukuran yang paling umum digunakan untuk 
mengukur goodness of fit dari sebuah garis regresi. 

Koefisien R2 berada diantara 0 dan 1. Semakin 

mendekati 1, semakin baik ketepatannya. 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). 

Definisi Operasional Variabel 

1. Dana pihak ketiga (DPK) adalah simpanan 

masyarakat yang dikelola oleh lembaga 

perbankan. Pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Tenggara dana pihak ketiga 

(DPK) merupakan jumlah dari produk 
simpanan yang berupa giro, tabungan, dan 

deposito berjangka. Pada laporan keuangan 

DPK dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah 

oleh karena itu dalam penelitian ini dana pihak 

ketiga (DPK) ditransformasikan dalam bentuk 

logaritma natural (Ln) untuk menyamakan 

satuan dan meminimalkan kemungkinan 

terjadinya heteroskedastisitas. 

2. Net Interest Margin (NIM) adalah margin 

bunga bersih yang merupakan selisih 

pendapatan bunga dan beban bunga sebagai 

persentase total aset produktif. Pada PT. Bank 
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 

pendapatan bunga merupakan hasil dari 

penyaluran kredit kepada masyarakat, 

sedangkan beban bunga merupakan beban yang 

timbul dari pengumpulan dana masyarakat 

dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK). Nilai 

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio 

keuangan yang dinyatakan dalam bentuk 

persentase. 

3. Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah 

perbandingan antara modal dengan aktiva 
tertimbang menurut risiko (ATMR) pada akhir 

periode yang dinyatakan dalam persentase. 

Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara modal tersebut yakni modal sendiri 

yang mencakup modal inti dan modal 

pelengkap. Sedangkan pengukuran ATMR 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh 

regulator. CAR dinyatakan dalam persentase 

dengan nilai minimum adalah 8%. 

4. Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) adalah perbandingan 
antara beban operasional dan pendapatan 

operasional perbankan. BOPO merupakan 

ukuran effisiensi perusahaan dalam mengelola 

sumber daya yang ada. Pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, 

beban operasional merupakan beban yang 

dikeluarkan sebagai hasil dari aktivitas 

perusahaan baik dari aktivitas intermesiasi 

maupun administrasi. Sedangkan pendapatan 

operasional berasal dari kegiatan-kegiatan 

operasional perusahaan baik itu pendapatan 

yang berasal dari bunga maupun pendapatan-
pendapatan lainnya yang disetujui oleh OJK. 

Pada laporan keuangan BOPO merupakan rasio 

keuangan yang nilainya dinyatakan dalam 

bentuk persen dan dihitung per periode (tidak 

disetahunkan). 

5. Kredit adalah alokasi dana yang telah dihimpun 

perbankan kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana. Penyaluran kredit pada PT 

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 

dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis 
yakni kredit modal kerja, kredit investasi, dan 

kredit konsumtif. Pada laporan keuangan 

penyaluran kredit dinyatakan sebagai kredit 

yang diberikan dalam satuan jutaan rupiah. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini penyaluran 
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kredit ditransformasikan dalam bentuk 

logaritma natural (Ln) untuk menyamakan 

satuan dan meminimalkan kemungkinan 

terjadinya heteroskedastisitas. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Perkembangan Penyaluran Kredit Ketiga 

Periode 2013-2019 

Penyaluran kredit merupakan jumlah 

seluruh jenis pinjaman baik itu kredit investasi, 

kredit modal kerja maupun kredit konsumtif yang 

telah disalurkan oleh PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Tenggara kepada masyarakat. 

Penyalururan kredit merupakan salah satu sumber 

pendapatan perbankan. Data penyaluran kredit 
oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara didapatkan dari website resmi 

perusahaan. 

Selama kurun waktu 2013 sampai 2019 

penyaluran kredit oleh PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Tenggara cenderung memiliki 

nilai yang fluktuatif namun dalam tren 

peningkatan. Rata-rata nominal penyaluran kredit 

selama rentang waktu tersebut adalah sebesar 

3.836.216 juta rupiah. Peyaluran kredit tertinggi 

terjadi pada periode 31 Desember 2019 dengan 

nominal sebesar 6.467.351 juta rupiah. Penyaluran 
terendah terjadi pada periode 31 Maret 2013 

dengan jumlah penyaluran sebesar 1.695.736 juta 

rupiah. 
 

Perkembangan Dana Pihak Ketiga Periode 

2013-2019 
Dana pihak ketiga merupakan dana 

masyarakat yang diperoleh dalam bentuk giro, 

tabungan dan simpanan berjangka (deposito 

berjangka). Dana ini merupakan sumber dana 

terbesar perbankan. Perolehan dana ini tegolong 

mahal, dimana bank harus menguluarkan beban 

bunga tiap periodenya. Oleh karena itu dana ini 

harus dialokasikan pada aset aset produktif, 

misalnya kredit. 
Berdasarkan data yang diperoleh dan 

diolah, dana pihak ketiga PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Tenggara cenderung memiliki 

nilai yang fluktuatif namun dalam tren peningkatan 

selama kurun waktu 2013 sampai 2019. Rata-rata 

dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun PT. 

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 

adalah sebesar 4.743.929 juta rupiah. Dana pihak 

ketiga tertinggi tercatat pada periode triwulan ke II 

tahun 2019 dengan nominal 7.873.030 juta rupiah. 

Dana pihak ketiga terendah tercatat pada  angka 

2.194.336 juta rupiah dan terjadi pada triwulan ke 
IV tahun 2013. 

Perkembangan NIM Periode 2013-2019 

 

Net Interest Margin (NIM) mengukur 

margin pendapatan bunga bersih bank yakni selisih 

pendapatan bunga dan beban bunga terhadap total 

aset produktif bank yang dinyatakan dalam 

persentase. 

Berdasarkan data, Net Interest Margin 

(NIM) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara cenderung memiliki nilai yang fluktuatif. 

Nilai Net Interest Margin tertinggi terjadi pada 
triwulan ke IV tahun 2014 dengan nilai 8,68%. 

Nilai Net Interest Margin terendah tercatat pada 

triwulan ke IV tahun 2019 dengan nilai 6,98%. 

Rata-rata Net Interest Margin PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berada 

pada nilai 7,73%. 

Perkembangan CAR Periode 2013-2019 
Capital Adequacy Ratio (CAR) mengukur 

sejauh mana aset perbankan yang mengandung 

risiko dibiayai dengan modal sendiri. CAR 

menyediakan penyangga terhadap aktivitas bank 

yang mengandung risiko. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berada 

pada nilai diatas ketentuan 8% yang telah 

ditetapkan oleh regulator yakni Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). CAR PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Tenggara selama rentang 2013 
sampai 2019 memiliki nilai yang fluktuatif dengan 

rata-rata berada pada nilai 22,81%. Nilai CAR 

tertinggi tercatat pada triwulan ke IV tahun 2018 

dengan nilai 26,33%. Sedangkan nilai terendah 

tercatat pada angka 18,02% dan terjadi pada 

triwulan ke II tahun 2014. 

Perkembangan BOPO Periode 2013-2019 
Beban Operasional terhadap pendapatan 

Operasional (BOPO) menunjukan tingkat efisiensi 
perbankan, yang diukur dari perbandingan beban 

operasional dan pendapatan operasional. BOPO 

diharapkan bernilai kecil, yakni berada pada angka 

dibawah 100%. 

Beban Operasional terhadap pendapatan 

Operasional (BOPO) PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 

2013 sampai 2019 berada nilai yang cenderung 

tidak banyak mengalami perubahan tiap 

periodenya. Nilai BOPO tertinggi tercatat pada 

triwulan ke III tahun 2018 dengan nilai 83,21%. 
Nilai BOPO terendah tercatat pada triwulan ke IV 

tahun 2013 dengan nilai 62,60%. Secara rata-rata 

BOPO PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara berada pada nilai 74,01%. 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 
 

Pengujian normalitas pada penelitian ini 

dilakukan dengan melihat nilai probabilitas Jarque-

Berra. Hasil pengujian normalitas pada penelitian 
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ini menunjukkan bahwa nilai probability (p-value) 

sebesar 0,177047. Berdasarkan data tersebut dapat 

dilihat bahwa p-value dari nilai statistik Jarque-

Bera lebih besar dari tingkat kesalahan (α = 0,05), 

maka hipotesis nul (H0) tidak dapat ditolak yang 

artinya bahwa residual memiliki distribusi normal. 

Hasil tersebut ditunjukan oleh gambar dibawah ini. 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian penelitian ini dilakukan dengan 

uji white. Hasil uji ditampilkan pada tabel dibawah 

ini. 

 
Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas 

terlihat bahwa dengan taraf uji 0,05 dapat 

dikatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran asumsi 

heteroskedasitas atau dapat dikatakan bahwa 

residualnya bersifat homoskedasitas. Hal ini dapat 

ditunjukan pada nilai p-value sebesar 0,3830 yang 

mana nilai ini adalah lebih besar dari tingkat 

kesalahan 0,05 sehingga H0 diterima atau tidak 
terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

regresi. 

c. Uji Autokorelasi 
Pengujian autokorelasi pada penelitian ini 

digunakan uji Durbin Watson. Hasil pengujian 

ditunjukan pada tabel dibawah ini. 
 

 
Sumber : Data diolah (2020) 

Nilai Durbin Watson adalah sebesar d = 

1,758853. Hasil ini di sandingkan dengan nilai 

tabel durbin watson (n=28, k=4) dL 1.1044 dan dU 

1.7473. Oleh karena 1.7473 < 1,758853 < 2.2527 

(dU < d < 4 – dU) maka dapat disimpulkan tidak 

terdapat autokorelasi positif  maupun negatif pada 

model regresi. 

d. Uji Multikolinearitas 

 
Pada penelitian ini untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolnearitas maka ditinjau pada nilai 

Variance Inflation Factors (VIF). Jika nilai VIF 

berada dibawah 10 maka dapat dikatakan tidak 

terjadi gejala multikolinearitas pada model 

prediksi. 

 
Sumber : Data diolah (2020) 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan 

bahwa nilai Variance Inflation Factors (VIF) pada 

seluruh variabel independen adalah kurang dari 10, 

maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat 

masalah multikolianearitas dalam model prediksi. 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
Pengujian asumsi klasik sebelumnya 

menunjukan bahwa model regresi yang dibentuk 

tidak ada yang melanggar ketentuan, sehingga 
dapat dilanjutkan pada interpestasi hasil regresi 

linear berganda. Hasil analisis regresi linear 

berganda pada penelitian ini dapat ditunjukan pada 

tabel berikut. 

 
Sumber : Data diolah (2020) 

a. Uji Simultan (Uji F) 
 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh semua variabel independen yang terdapat 

di dalam model secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variabel dependen. Pengujian dapat 
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Series: Residuals

Sample 2013Q1 2019Q4

Observations 28

Mean      -3.96e-15

Median   0.004238

Maximum  0.156623

Minimum -0.222622

Std. Dev.   0.077524

Skewness  -0.679017

Kurtosis   4.060074

Jarque-Bera  3.462682

Probability  0.177047


Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.060607     Prob. F(14,13) 0.4605

Obs*R-squared 14.92928     Prob. Chi-Square(14) 0.3830

Scaled explained SS 15.41276     Prob. Chi-Square(14) 0.3505

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/03/20   Time: 20:57

Sample: 2013Q1 2019Q4

Included observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 9.404403 20.02324 0.469674 0.6464

LN_DPK^2 0.010914 0.053127 0.205425 0.8404

LN_DPK*NIM 3.517383 7.095619 0.495712 0.6284

LN_DPK*CAR -0.274030 0.902390 -0.303672 0.7662

LN_DPK*BOPO -0.300404 0.338695 -0.886947 0.3912

LN_DPK -0.312373 2.030872 -0.153812 0.8801

NIM^2 428.3852 372.1358 1.151153 0.2704

NIM*CAR 5.888398 43.64443 0.134918 0.8947

NIM*BOPO -0.047940 28.81762 -0.001664 0.9987

NIM -121.1947 146.7714 -0.825738 0.4238

CAR^2 14.51156 7.297232 1.988638 0.0682

CAR*BOPO 13.13666 5.628848 2.333811 0.0363

CAR -12.36130 12.86004 -0.961218 0.3540

BOPO^2 3.027877 1.836082 1.649097 0.1231

BOPO -2.829640 4.840571 -0.584567 0.5688

R-squared 0.533188     Mean dependent var 0.005795

Adjusted R-squared 0.030468     S.D. dependent var 0.010324

S.E. of regression 0.010165     Akaike info criterion -6.035493

Sum squared resid 0.001343     Schwarz criterion -5.321812

Log likelihood 99.49690     Hannan-Quinn criter. -5.817313

F-statistic 1.060607     Durbin-Watson stat 1.964381

Prob(F-statistic) 0.460488

Dependent Variable: LN_KRD

Method: Least Squares

Date: 08/03/20   Time: 20:57

Sample: 2013Q1 2019Q4

Included observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.367496 1.274633 -1.072854 0.2945

LN_DPK 0.894373 0.070730 12.64498 0.0000

NIM 12.34270 5.069678 2.434612 0.0231

CAR 7.243680 0.866085 8.363702 0.0000

BOPO 0.202109 0.353576 0.571612 0.5731

R-squared 0.962323     Mean dependent var 15.08596

Adjusted R-squared 0.955770     S.D. dependent var 0.399389

S.E. of regression 0.083995     Akaike info criterion -1.955684

Sum squared resid 0.162269     Schwarz criterion -1.717790

Log likelihood 32.37958     Hannan-Quinn criter. -1.882957

F-statistic 146.8621     Durbin-Watson stat 1.758853

Prob(F-statistic) 0.000000

Variance Inflation Factors

Date: 08/03/20   Time: 21:03

Sample: 2013Q1 2019Q4

Included observations: 28

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C  1.624690  6447.935 NA

LN_DPK  0.005003  4659.826  2.324101

NIM  25.70164  610.5776  1.814879

CAR  0.750104  156.5099  1.678526

BOPO  0.125016  273.0808  1.331637

Dependent Variable: LN_KRD

Method: Least Squares

Date: 08/03/20   Time: 20:57

Sample: 2013Q1 2019Q4

Included observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.367496 1.274633 -1.072854 0.2945

LN_DPK 0.894373 0.070730 12.64498 0.0000

NIM 12.34270 5.069678 2.434612 0.0231

CAR 7.243680 0.866085 8.363702 0.0000

BOPO 0.202109 0.353576 0.571612 0.5731

R-squared 0.962323     Mean dependent var 15.08596

Adjusted R-squared 0.955770     S.D. dependent var 0.399389

S.E. of regression 0.083995     Akaike info criterion -1.955684

Sum squared resid 0.162269     Schwarz criterion -1.717790

Log likelihood 32.37958     Hannan-Quinn criter. -1.882957

F-statistic 146.8621     Durbin-Watson stat 1.758853

Prob(F-statistic) 0.000000
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dilihat pada nilai F-statistic (F Hitung) maupun 

probabilitas F-statistic (p-value) hasil penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat 

bahwa nilai probabilitas F-statistic (p-value) 

adalah sebesar 0.000000, nilai tersebut lebih kecil 

dari taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 

0,05. Oleh karena probabilitas F statistik atau p-

value<  0,05 maka H0 ditolak yang berarti secara 

bersama sama variabel bebas berpengaruh secara 

nyata dan signifikan terhadap variabel terikat atau 
dengan kata lain menerima Ha dimana model 

persamaan regresi memiliki paling tidak satu 

variabel independen yang memberikan efek yang 

signifikan dalam memprediksi variabel dependen. 

Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat 

disimpulkan bahwa pada uji regresi dalam uji F 

menjelaskan bahwa terdapat pengaruh atas 

variabel-variabel independen (DPK, NIM, CAR & 

BOPO) secara simultan terhadap variabel 

dependen yakni penyaluran kredit.  

b. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji 

t) 
 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas secara individu terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

melihat nilai t-statistic (t hitung) maupun nilai 

probabilitasnya (p-value) . 

Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa 

hampir seluruh variabel bebas menunjukan 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Dimana 

hampir seluruh variabel dependen kecuali BOPO 
memiliki nilai probabilitas dibawah nilai 

signifikansi 0,05. Adapun variabel bebas yang 

memberikan pengaruh terhadap penyaluran kredit 

adalah DPK, NIM, & CAR. Hasil perhitungan 

mendapatkan persamaan regresi sebagai berikut. 

 

Y = -1,367496 + 0,894373.X1 + 12,34270.X2 + 

7,243680.X3 + 0.202109.X4 

 

Pada persamaan tersebut penyaluran kredit 

dinotasikan sebagai Y, X1 sebagai variabel DPK, 
X2 sebagai variabel NIM, X3 sebagai variabel 

CAR, dan X4 sebagai variabel BOPO. 

Persamaan tersebut menunjukan nilai 

koefisien dari masing-masing variabel bebas. Nilai 

konstanta sebesar -1,367496 menunjukan nilai 

penyaluran kredit yang apabila seluruh variabel 

bebas yakni DPK, NIM, CAR, & BOPO bernilai 

nol. Namun dari nilai tersebut masih perlu kita 

lakukan anti logaritma untuk mendapatkan 

interprestasi sesungguhnya dari nilai tersebut. 

Setelah  dilakukan proses anti logaritma maka 

menghasilkan nilai konstanta sebesar -
3,925508904. Dari nilai tersebut didapatkan bahwa 

apabila seluruh variabel bebas yakni DPK, NIM, 

CAR, & BOPO bernilai nol maka penyaluran 

kredit akan turun sebesar 3,925508904 juta rupiah. 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa 

nilai koefisien regresi Dana Pihak Ketiga  sebesar 

0,894373. Tanda positif pada koefisien regresi dan 

nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 

taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05 

menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Nilai tersebut berarti bahwa 

setiap peningkatan DPK sebesar satu persen, maka 
penyaluran kredit akan naik sebesar 0,894373 

persen.  

Nilai koefisien regresi Net Interest Margin 

(NIM) adalah sebesar 12.34270, tanda positif pada 

koefisien regresi  dan nilai probabilitas sebesar 

0.0231 lebih kecil dari taraf signifikansi yang 

ditetapkan sebesar 0,05 menunjukan pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap penyaluran 

kredit. Nilai tersebut berarti bahwa setiap 

peningkatan NIM sebesar satu persen, maka 

penyaluran kredit akan naik sebesar 12.34270 
persen.  

Variabel CAR memiliki nilai kofisien 

regresi yang positif sebesar 7,243680 dan taraf 

signifikansi sebesar 0,0000 yang mana nilai ini 

lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel CAR 

menunjukan pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit. Perubahan nilai CAR 

sebesar satu persen, maka penyaluran kredit akan 

naik sebesar 7,243680 persen. 
Variabel BOPO memiliki nilai koefisen 

regresi positif sebesar 0,202109 sedangkan nilai 
probabilitasnya adalah 0,5731. Karena nilai 

probabilitas 0,05731 adalah lebih besar dari taraf 

signiikansi 0,05 sehingga variabel BOPO tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penyaluran kredit. 

c. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk 

melihat sejauh mana variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen. Apabila angka 

koefisien determinasi semakin mendekati 1, 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. Pengujian 

dilakukan dengan melihat nilai R-squared (R2) 

pada hasil perhitungan. 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa 

R-squared memiliki nilai 0,962323. Nilai ini 

bermakna bahwa variabel bebas Dana Pihak 

Ketiga (DPK), Net Interet Margin (NIM), Capital 
Adequacy Ratio (CAR) dan Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dapat 

menjelaskan variabel dependen berupa penyaluran 

kredit dengan kemampuan prediksi sebesar 

96,23%. Sisanya sebesar 3,77% persen dijelaskan 
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oleh variabel atau faktor lainnya diluar variabel 

bebas yang ada dalam penelitian ini. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen pada 

penelitian ini memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi penyaluran 

kredit. 

Pembahasan 

DPK, NIM, CAR, dan BOPO Secara 

Simultan Berpengaruh Terhadap 

Penyaluran Kredit 

Hasil uji simultan dengan uji F mendapatkan 

bahwa DPK, NIM, CAR dan BOPO secara 

bersama sama berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara. Hal tersebut ditunjukan oleh 
probabilitas F satistiknya yang kecil yakni sebesar 

0,0000. Nilai F statistiknya lebih kecil daripada 

taraf signifikansi 0,05 menunjukan hasil bahwa 

secara bersama sama variabel bebas berpengaruh 

secara nyata dan signifikan terhadap variabel 

terikat serta model regresi yang dibuat layak untuk 

digunakan untuk prediksi atau peramalan. Apabila 

salah satu atau beberapa variabel dalam model 

dikeluarkan, maka akan mempengaruhi ketepatan 

prediksi model yang dibentuk. Oleh karena itu 

hipotesis pertama (H1) dapat diterima yakni DPK, 

NIM, CAR, dan BOPO secara bersama sama 
berpengaruh terhadap penyaluran kredit PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. 

DPK Berpengaruh Terhadap Penyaluran 

Kredit 

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan 

sumber dana terbesar yang dikelola oleh 

perbankan. Dana pihak ketiga (DPK) berasal dari 

simpanan dana masyarakat baik individu maupun 

korporasi dalam bentuk simpanan yang 

pengelolaannya dipercayakan kepada bank. 

Simpanan tersebut dapat berupa giro tabungan 
maupun deposito berjangka. Dana masyarakat 

yang telah dihimpun bank dalam bentuk dana 

pihak ketiga memiliki biaya dalam pengelolaannya 

dan juga menurut siamat (2005) bank memiliki 

beban moral untuk menyalurkannya kembali dana 

tersebut kepada masyarakat, oleh karena itu dana 

tersebut harus segera dialokasikan pada aset-aset 

produktif yang menghasilkan pendapatan, salah 

satunya adalah kredit.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai 

koefisen regresi untuk dana pihak ketiga adalah 
sebesar 0,894373 dengan nilai probabilitas sebesar 

0,0000 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai 

signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis 

kedua (H2) dapat diterima yakni Dana Pihak 

Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian dari Siagian (2019), 

Firdaus (2019), Rizkia (2019), dan Sofyan (2017). 

Selain itu hasil ini membantah pernyataan dari 

Handayani (2019) bahwa DPK tidak berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit. 

Pengaruh positif dan signifikan DPK 

terhadap penyaluran kredit menunjukan bahwa 

fungsi intermediasi pada PT Bank Pembangunan 
Daerah Sulawesi Tenggara telah berjalan dengan 

baik. Dimana dana-dana masyarakat yang 

diperoleh melalui giro, deposito berjangka, dan 

tabungan telah disalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit. Disisi lain hal ini 

mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap 

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 

juga tinggi.  

Hasil penelitian menunjukan setiap 

peningkatan DPK PT. Bank Pembangunan Daerah 

Sulawesi Tenggara sebesar 1 (satu) persen, maka 
penyaluran kredit akan naik sebesar 0,894373 

persen dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa DPK 

memberikan pengaruh terhadap penyaluran kredit, 

namun tidak seluruh DPK teralokasikan dalam 

bentuk kredit. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Kasmir (2017) dan Mishkin (2018) yang mana 

DPK dapat pula dialokasikan pada berbagai aset 

produktif yang memberikan pendapatan bagi bank 

dengan memperhatikan opportunity cost. 

Setiap perubahan dana pihak ketiga 
mempengaruhi penyaluran kredit PT Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, oleh 

karena itu apabila pihak bank harus 

memperhatikan besaran dana pihak ketiga sebelum 

melakukan penyaluran kredit kepada masyarakat. 

Semakin besar dana pihak ketiga maka semakin 

besar pula jumlah kredit yang dapat disalurkan 

oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara. 

NIM Berpengaruh Terhadap Penyaluran 

Kredit 
Menurut Mishkin (2018) pengukuran 

kinerja bank dapat melalui Net Interest Margin 

(NIM). Jika bank mampu mengumpulkan dana 

dengan beban bunga rendah dan 
mengalokasikannya pada aset berbunga tinggi, 

maka Net Interest Margin (NIM) akan tinggi dan 

spread yang diperoleh merupakan pendapatan 

bersih bank yang dananya dapat dialokasikan 

kembali pada aset produktif, salah satunya yakni 

penyaluran kredit. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai 

koefisen regresi untuk Net Interest Margin (NIM) 

adalah sebesar 12,34270 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,0231 dimana nilai ini lebih kecil dari 

nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis 
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ketiga (H3) dapat diterima yakni Net Interest 

Margin berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

didapatkan oleh Suana (2018), Haryanto (2018), 

dan Riadi (2018) serta tidak sesuai dengan hasil 

penelitian oleh Rohmadani (2016), bagaskoro 

(2017) dan Handayani (2019). 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa 
perubahan Net Interest Margin (NIM) memiliki 

pengaruh yang terhadap penyaluran kredit. 

Semakin tinggi Net Interset Margin maka 

penyaluran kreditpun akan meningkat. Dari hasil 

analisis yang dilakukan, setiap peningkatan Net 

Interest Margin (NIM) sebesar 1 (satu) persen, 

maka penyaluran kredit akan naik sebesar 

12.34270 persen dengan asumsi variabel lain 

dianggap konstan. Peningkatan spread bunga yang 

didapatkan oleh perusahaan akan menyebabkan 

tersedianya dana yang dapat digunakan kembali 

oleh bank untuk penyaluran kredit. 

CAR Berpengaruh Terhadap Penyaluran 

Kredit 
Penyaluran kredit menciptakan risiko bagi 

bank, yakni risiko kredit. Bank harus meyiapkan 

penyangga untuk meminimalisir risiko tersebut. 

Penyangga tersebut dapat terlihat pada nilai 

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Kewajiban 

Penyediaan Modal Minmum (KPMM). Capital 

Adequacy Ratio (CAR) menurut Dendawijaya 

(2009:121) adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank 

untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan risiko, misalnya kredit yang 
diberikan. Oleh karena itu apabila bank akan 

meningkatkan penyaluran kredit maka harus 

memperhatikan variabel CAR. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai 

koefisen regresi untuk Capital Adequacy Ratio 

(CAR) adalah sebesar 7,243680 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,0000 dimana nilai ini lebih 

kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian 

hipotesis keempat  (H4) dapat diterima yakni 

Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyaluran kredit PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, yang 
artinya semaikin tinggi nilai CAR maka 

penyaluran kredit juga akan semakin meningkat. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian 

serupa dengan hasil penelitian sebelumya dari 

Siagian (2019), Handayani (2019) dan Riadi 

(2018), namun tidak sesuai dengan hasil penelitian 

Rizkia (2019), Firdaus (2019), Putri (2018), Suana 

(2018), dan Sofyan (2017). Hasil penelitian dari 

Siagian (2019), Handayani (2019) dan Riadi 

(2018) mendapatkan bahwa Capital Adequacy 

Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit. 

Peningkatan nilai CAR menyebabkan 

peningkatan penyaluran kredit pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Dari 

Penelitian didapatkan bahwa perubahan nilai CAR 

sebesar 1 (satu) persen, maka penyaluran kredit 

akan naik sebesar 7,243680 persen dengan asumsi 

variabel lain dianggap tetap. Oleh karena itu 

apabila bank akan meningkatkan kredit, maka 
harus memperhatikan jumlah modal yang dimiliki 

yang tercermin dari nilai Capital Adequcy Ratio 

(CAR). Dengan CAR yang baik maka bank 

memiliki penyangga terhadap dana yang 

dialokasikan pada aset produktif yang 

mengandung risiko.  

BOPO Tidak Berpengaruh Terhadap 

Penyaluran Kredit 
Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) mengukur sejauh mana 

efektifitas manajemen dalam mengelola sumber 

daya perusahaan secara tepat dan berhasil guna. 

Peningkatan nilai BOPO menandakan terjadinya 

peningkatan beban operasional dan penurunan 
pendapatan operasional, begitupula sebaliknya. 

BOPO merupakan ukuran efisiensi perusahaan dan 

juga mempengaruhi tingkat kesehatan bank, 

sehingga BOPO diharapkan memiliki nilai yang 

kecil. Menurut Imran (2013) guncangan negatif 

dalam kesehatan bank menyebabkan penurunan 

penyaluran kredit perbankan. Beberapa penelitian 

menunjukan bahwa perubahan nilai BOPO 

mempengaruhi penyaluran kredit perbankan 

namun pada penelitian ini tidak ditemukan 

pengaruh BOPO terhadap penyaluran kredit PT. 
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai 

koefisen regresi untuk BOPO adalah sebesar 

0,202109 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5731 

dimana nilai ini lebih besar dari nilai signifikansi 

0,05. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) tidak 

dapat diterima/ditolak yang mana nilai hasil 

penelitian menunjukan pengaruh yang positif 

namun tidak signifikan. Hal ini berarti peningkatan 

atau penurunan BOPO tidak terlalu berpengaruh 

terhadap peningkatan atau pertumbuhan 

penyaluran kredit pada PT Bank Pembangunan 
Daerah Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya dari 

Puspitasari (2018). Namun membantah hasil 

penelitian dari Handayani (2019), Putri (2018), 

Riadi (2018) dan Haryanto (2017) yang 

menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Tidak adanya pengaruh dari BOPO 

terhadap penyaluran kredit dikarenakan pada 

periode pengamatan BOPO variabel BOPO tidak 

miliki perubahan yang cukup signifikan tiap 
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periode laporan, sehingga singnifikansi hubungan 

variabel menjadi kecil. Dari hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa naik turunnya rasio BOPO 

tidak akan memengaruhi Penyaluran Kredit pada 

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasalkan hasil analisis dan pembahasan 

yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut. 

1. Dana Pihak Ketiga (DPK), Net Interest Margin 

(NIM), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) secara bersama sama 

mempengaruhi secara positif dan signifikan 

penyaluran kredit pada PT Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Tenggara.  

2. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penyaluran kredit PT 
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara. Semakin besar dana pihak ketiga 

(DPK), maka semakin besar pula jumlah kredit 

yang dapat disalurkan oleh PT Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. 

3. Net Interest Margin (NIM) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penyaluran kredit PT 

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara. Semakin tinggi nilai Net Interest 

Margin (NIM), maka semakin besar pula 

jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh PT 

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Tenggara. 

4. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyaluran 

kredit PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara. Semakin tinggi nilai Capital 

Adequacy Ratio (CAR), maka semakin besar 

jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh PT 

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara. 

5. Beban Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap penyaluran kredit PT 

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara. Naik turunnya rasio BOPO tidak 

terlalu mempengaruhi jumlah penyaluran kredit 

pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Tenggara. 

Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

yang dilakukan maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut. 

1. Bagi manajemen PT Bank Pembangunan 

Daerah Sulawesi Tenggara agar dapat 

memperhantikan variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK),Net Interest Margin (NIM) dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) yang pada penelitian 

ini memberikan pengaruh signifikan terhadap 

penyaluran kredit. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada 4 (empat) 

faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit 

yakni Dana Pihak Ketiga (DPK), Net Interest 
Margin (NIM), Capital Adequacy Ratio (CAR) 

dan Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional  (BOPO) hal ini memungkinkan 

adanya beberapa faktor lain yang memiliki 

pengaruh namun belum sempat digunakan. 

Oleh Karena itu untuk penelitian selanjutnya 

dapat menambahkan beberapa variabel lain 

baik dari sisi internal maupun eksternal 

perusahaan agar mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih baik. Variabel internal dapat berupa 

ROA, ROE, NPL, LDR, ukuran perusahaan,  

dan lain-lain. Variabel eksternal dapat berupa 
unsur makroekonomi seperti nilai tukar, suku 

bunga pasar, inflasi, kebijakan pemerintah dan 

lain sebagainya. Peneliti selanjutnya juga dapat 

melakukan penelitian pada beberapa lembaga 

perbankan. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan 
menganalisis Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak 

Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari 

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Metode analisis data 

yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwaPendapatan pajak restoran, pajak hotel dan 

pajak hiburan dalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Kendari Tahun 2015-2019 dengan rata-rata 

persentase kontribusi sebesar 5,61% untuk Pajak restoran dan pajak 

hotel sebesar 4,33% sedangkan rata-rata persentase kontribusi pajak 

hiburan  sebesar 3,19%.  
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1. PENDAHULUAN 

Negara Indonesia merupakan negara yang 

menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada 

Undang-Undang Dasar 1945 dan berazaskan 

Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang 

melakukan pembangunan secara menyeluruh baik 

dari segi infrastruktur maupun pada sektor 

pelayanan masyarakat tak terkecuali bangsa 

Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan 

yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan 

nasional diperlukan dukungan dan peran serta 

seluruh masyarakat. Untuk melaksanakan 
pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Sehingga dibutuhkan penerimaan yang cukup 

besar, salah satunya dari pajak. 

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik 

Indonesia. Pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaran urusan pemerintahan oleh 

Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas 

Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

Kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiscal memberikan implikasi adanya 

pembagian kewenangan urusan pemerintahan 

pusat dan pemerintah daerah yang disertai dengan 
pemberian sumber-sumber keuangan untuk 

mendanai urusan yang telah diserahkan kepada 

daerah. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah 

adalah untuk mendorong daerah dalam 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan 

efisien, yaitu dengan peningkatan peran serta, 

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat. 

Pajak merupakan salah satu sumber dari 

sekian banyak sumber penerimaan pemerintah 

daerah yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan di daerah yang bertujuan untuk 

dapat membiayai dan memajukan daerah yang 
ditempuh dengan kebijakan pada 

pengoptimalisasian penerimaan pajak, di mana 

setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan 

kewajibannya. Salah satu Pendapatan Asli Daerah 

yaitu berasal dari Pajak Daerah, yaitu pajak yang 

ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan 

pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah 

tersebut. 

Pajak daerah sebagai salah satu komponen 

pendapatan asli daerah memiliki prospek yang 

sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu 

pajak daerah harus dikelola secara professional dan 

transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha 

meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran 

pendapatan dan belanja daerah melalui 

intensifikasi pemungutannya dan ektensifikasi 
subyek dan obyek pajak daerah. Kontribusi pajak 

daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat 

besar. Semakin besar pajak daerah maka 

pendapatan asli daerah juga semakin besar ( 

Halim, 2004). 

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu 

sumber penerimaan daerah mempunyai peranan 

penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat 

dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana 

peranan pendapatan asli daerah (PAD)   

diharapkan dan diupayakan dapat menjadi 
penyangga utama dalam membiayai kegiatan 

pembangunan didaerah. Oleh karena itu 

pemerintah daerah harus dapat mengupayakan 

peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah 

sendiri. Dengan demikian akan memperbesar 

tersedianya keuangan daerah yang dapat 

digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan 

yang bersifat mandiri (Febrian, 2015). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

semua penerimaan daerah yang berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang 

bersumber dari dalam daerah sendiri, yang 

pemungutannya berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku. Sumber sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah. 

Kota Kendari merupakan Ibukota Provinsi 

Sulawesi Tenggara dimana sektor perdagangan 

dan pariwisata merupakan salah satu sektor 

potensial bagi peningkatan pendapatan daerah. 
Apalagi jika kita melihat potret pembangunan kota 

Kendari kini yang terus berbenah membangun 

infrastruktur kota menjadi daya tarik tersendiri dan 

diharapkan memiliki kontribusi yang signifikan 

bagi pendapatan asli daerah Kota Kendari. Sebagai 

Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 

sendirinya memberikan peluang yang sangat besar 

terhadap peningkatan pembangunan di Kota 

Kendari. Meningkatnya pembangunan di Kota 

Kendari memungkinkan akan menjadi faktor-

faktor penunjang pendapatan daerah yang diyakini 
semakin bertambah pesat nantinya dan 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

suatu daerah. Kota Kendari juga diyakini memiliki 

tingkat potensi yang sangat besar pada sektor 

hotel, restoran maupun hiburan karena Kota 

Kendari yang begitu padat penduduknya. 

Pembangunan pusat perbelanjaan yang mayoritas 



 
44                                        Rachman dan Alkamil./  Analisis Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel..... 

para pengusaha tertarik menanamkan saham atau 

berinvestasi berlomba-lomba untuk membuka 

usaha restoran, perhotelan, dan hiburan yang 

cukup potensial untuk dikembangkan lebih pesat 

sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap 

penerimaan sumber pajak sehingga dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Kendari. 

Ketersediaan hotel, restoran dan hiburan 

pada Kota Kendari menunjukkan tingkat daya tarik 
investasi Kota Kendari. Banyaknya hotel dan 

restoran dapat menunjukan perkembangan 

kegiatan ekonomi Kota Kendari dan peluang-

peluang yang ditimbulkannya. Setiap balas jasa 

yang diberikan oleh konsumen kepada hotel, 

tentunya akan mendatangkan penghasilan bagi 

pemerintah Kota Kendari dalam bentuk Pajak 

Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak 

daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), pemerintah daerah berusaha untuk 

memperbaiki pemerintahannya agar lebih baik 

lagi. Usaha tersebut berupa meningkatan 

penggalian sumber penerimaan yang berasal dari 
daerah sendiri. Pajak merupakan faktor paling 

penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang dapat digunakan pemerintah 

untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Menurut Julastiana dan Suartana 

(2013) upaya yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu 

dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

sumber-sumber pendapatan yang berpotensi 

meningkatkan PAD, seperti Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Efektivitas berfokus kepada 

outcome (hasil) satu organisasi, program atau 
kegiatan dinilai efektif apabila output yang 

dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang 

diharapkan. 

Pajak restoran, pajak hotel, dan pajak 

hiburan merupakan jenis pajak daerah yang 

potensinya semakin berkembang seiring dengan 

semakin diperhatikannya adanya komponen 

pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan 

maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan 

daerah. Adapun keterkaitan antara sektor 

pariwisata dan sektor perpajakan adalah didalam 
sektor pariwisata terdapat sarana penunjang wisata 

yaitu objek wisata, hotel dan restoran, sarana 

penunjang hiburan serta keanekaragaman seni dan 

budaya. Dari setiap penggunaan sarana wisata 

tersebut dikenakan pajak kepada para 

penggunanya, semakin banyak masyarakat yang 

melakukan kegiatan pariwisata di Kota Kendari, 

maka semakin besar pula potensi pendapatan bagi 

sektor pajak.Atas dasar latar belakang diatas, maka 

peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Kontribusi Pajak Restoran, Pajak 

Hotel Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan 

Daerah Kota Kendari”. 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari 

masyarakat kepada Negara yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. 

Menurut Soemitro (1990: 5) 

mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

Berdasarkan definisi diatas, pajak adalah 

iuran yang dibayarkan oleh masyarakat atau warga 

Negara atas sebagian harta yang dimiliki yang 

dipungut berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang bersifat memaksa 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung. 

 

Asas-asas Pemungutan Pajak 
Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana 

dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan 

bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan 
pada asas-asas berikut : 

1.  Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan 

merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang 

pribadi yang harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak dan sesuai 

dengan manfaat yang diterima. 

2. Certainly 

Pemungutan pajak ditentukan sewenang-

wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus 

mengetahui secara jelas dan pasti besarnya 
pajak yang terutang. 

3. Conveniece 

Kapan wajib pajak harus membayar pajak 

sebaiknya sesuai dengan saat-saat uang tidak 

menyulitkan wajib pajak. 

4. Economy 
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Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan 

pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak 

diharapkan seminim mungkin. Demikian pula 

yang ditanggung wajib pajak. 

Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik 

pajak pusat maupun pajak daerah menganut tiga 

sistem pemungutan antara lain: 

1. Official Assesment System adalah sistem 

pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada petugas pajak atau aparatur 

perpajakan untuk menentukan jumlah pajak 

tentang yang harus dibayar wajib pajak. 

Setelah era reformasi perpajakan pada tahun 

1984, sistem pemungutan ini sudah tidak lagi 

dipergunakan. Ciri-ciri sistem pemungutan 

pajak ini adalah: 
a. Penentu pajak terutang adalah petugas 

pajak atau aparatur perpajakan. 

b. Hutang pajak baru akan timbul setelah 

petugas pajak atau aparatur perpajakan 

mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak 

(SKP). 

c. Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru 

aktif ketika melakukan penyetoran pajak 

terutang berdasarkan ketetapan SKP. 

2. Self Assesment System adalah sistem 

pemungutan yang memberikan wewenang 
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib 

pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor 

dan melaporkan pajak terutangnya kepada 

Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas 

pajak atau aparatur perpajakan hanya bertugas 

untuk memberikan keterangan dan 

pengawasan. System ini mulai diterapkan 

bersama dengan reformasi perpajakan pada 

tahun 1983 setelah diterbitkan Undang-Undang 

No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku 
tanggal 1 Januari 1984. Ciri-ciri system 

peungutan pajak ini, yaitu: 

a. Wajib pajak menghitung sendiri besarnya 

pajak terutang. 

b. Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan 

petugas pajak atau aparatur pajak pada saat 

wajib pajak terlambat melaporkan atau 

membayar pajak terhutang atau terdapat 

pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak 

dibayar. 

c. Wajib pajak bersifat aktif dengan 
menghitung, menyetor dan melaporkan 

pajak terutang yang harus dibayar. 

3.  Witholding System adalah system pemungutan 

pajak yang memberikan wewenang kepada 

pihak lain atau pihak ketiga untuk membantu 

memotong atau memungut besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga 

yang dimaksud disini adalah pihak lain selain 

pemerintah dan wajib pajak. 

Tarif Pajak 
Pemungutan pajak tidak terlepas dari 

keadilan. Dengan keadilan dapat diciptakan 
keseimbangan sosial yang sangat penting bagi 

kesejahteraan masyarakat. Tentunya untuk 

penetapan tarif pajak harus sesuai dengan prinsip 

keadilan. Tarif pajak adalah tarif yang digunakan 

untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang. 

Tarif pajak memiliki 4 macam, yakni : 

1. Tarif Sebanding adalah tarif yang berupa 

persentase tetap terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak 

yang terutang sebanding terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. 

2. Tarif Tetap adalah tarif berupa jumlah yang 
tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 

terutang tetap. 

3. Tarif Progresif adalah tarif yang digunakan 

semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

4. Tarif Degresif adalah persentase tarif yang 

digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin kecil. 

Syarat Pemungutan Pajak 

1. Pemungutan Pajak Harus Adil 

Pajak pengenaannya harus adil serta diatur 

dalam perundangundangan. Adil adalah 

memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan pengajuan banding. 
2. Pemungutan Pajak Harus berdasarkan Undang-

undang (syarat yudiris) 

Di Indonesia Pajak diatur dalam Undang-

undang 1945 pasal 23 ayat 2 yaitu memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, 

bagi Negara maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat 

Ekonomi) 

Pajak dipungut dengan tidak mengganggu 

proses kegiatan produksi maupun perdagangan, 

sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi 
masyarakat. 

4. Pungutan Harus Efektif (syarat finansial) 

Biaya pungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan 

memudahkan dan mendorong masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Pajak Restoran 
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 

2009 Pasal 1 Ayat 22 menyatakan bahwa pajak 

restoran adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. Sedangkan yang 
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dimaksud dengan restoran adalah fasilitas 

penyedia makanan dan/atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah 

makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/catering. 

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. Pelayanan yang 

disediakan oleh restoran meliputi pelayanan 

penjualan makanan atau minuman yang 

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi 
ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Objek 

pajak restoran meliputi rumah makan, cafe, bar 

dan sejenisnya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa objek pajak restoran adalah 

pelayanan yang diberikan oleh restoran yang 

dipungut bayaran dimana pelayanan yang 

diberikan bukan merupakan jasa boga atau 

catering dan bukan restoran dengan jumlah 

peredaran usaha dibawah Rp. 2.000.000(dua juta 

rupiah). 

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi 
atau badan yang melakukan pembayaran kepada 

restoran/ rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. 

Maka dapat dikatakan bahwa subjek pajak 

restoranl adalah konsumen yang menikmati dan 

membayar pelayanan yang diberikan oleh 

pengusaha restoran. Adapun yang menjadi wajib 

pajak restoran adalah orang pribadi atau badan 

yang mengusahakan restoran/rumah makan, cafe, 

bar dan sejenisnya. 

Dasar pengenaan pajak restoran adalah 

pembayaran yang dilakukan pada restoran. Dengan 
kata lain dasar pengenaan dari pajak restoran ini 

adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh 

konsumen kepada pihak restoran atas pelayanan-

pelayanan yang telah dinikmati oleh konsumen. 

Perhitungan pajak restoran ini dilakukan dengan 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak 

yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada 

restoran. 

Pajak Hotel 
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian 

pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah 

fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 

bayaran yang mencangkup juga motel, losmen, 

gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan 

dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar 

lebih dari 10 kamar. 
Berdasarkan pengertian-pengertian pajak 

hotel yang telah dipaparkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pajak hotel merupakan pajak 

yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh 

pihak hotel termasuk pelayanan lain yang masih 

menyatu kepemilikannya. 

Objek dan subjek pajak menyatakan bahwa 

yang merupakan objek pajak adalah pelayanan 

yang disediakan hotel dengan pembayaran, 

termasuk : 

1.  Gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan 

termasuk apartemen yang menyatu dengan 

hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 

atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti 

rumah penginapan, pelayanan penunjang 

sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 

tinggal jangka pendek yang sifatnya 
memberikan kemudahan dan kenyamanan 

seperti telepon, faksimil, teleks, fotokopi, 

pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan 

lainnya yang disediakan atau dikelola hotel 

2. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan 

khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum 

seperti pusat kebugaran, kolam renang, tenis, 

golf, karaoke, diskotik, yang disediakan atau 

dikelola hotel, dan jasa persewaan ruangan 

untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel. 

Sementara yang tidak termasuk objek pajak 
hotel adalah : 

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen 

dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang 

tidak menyatu dengan hotel. 

2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok 

pesantren. 

3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan 

di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu 

hotel dengan pembayaran. 

4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang 

dipergunakan oleh umum dihotel. 
5. Pelayanan perjalanan wisata yang 

diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan 

oleh umum. 

Dasar pengenaan dari pajak hotel adalah 

jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. 

Dengan demikian setiap pembayaran yang terkait 

dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel 

yang termasuk dalam objek pajak merupakan dasar 

pengenaan pajak dari pajak hotel dan tarif pajak 

hotel ditetapkan paling tinggi 10%. Dengan kata 

lain perhitungan pajak hotel ini dilakukan dengan 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak 
yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada 

hotel. 

Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas 

penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis 

tontonan, pertunjukkan, permainan atau keramaian 
yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada 

seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di 

Indonesia. Hal ini disebabkan karena 

penyelenggara otonom sehingga daerah 

mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau 
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tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten 

atau Kota. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah pasal 1 angka 18 adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah 

sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

Menurut Halim (2004:96) Pendapatan Asli 
Daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kusuma dan Solihin 

(2012:171) mengemukakan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh 

dari sumber-sumber dan wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat 
disiimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah 

pendapatan yang diperoleh dari daerah tertentu 

yang dipungut berdasarkan ketentuan perundang-

undangan berlaku dan dikelola secara transparansi 

serta digunakan hanya untuk kebutuhan daerah dan 

kemakmuran rakyat. 

Sumber Pendapatan asli Daerah 
BerdasarkanUU No. 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuanganantara Pemerintah  Pusat 

dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari:

  

Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Retribusi Daerah 
Menurut Mardiasmo (2016) retribusi adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut 

Ahmad Yani (2009) retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut 

Saragih (2003) retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. 
Berdasarkan definisi diatas maka retribusi 

merupakan pungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dalam bentuk iuran yang 

dipungut dan langsung mendapatkan imbalan 

langsung atas pembayaran retribusi tersebut. 

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari 

pengelolaan kekayaan yang terpisah dari 

pengelolaam Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 

mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut 

objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas 
penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian 

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok masyarakat. 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang 

Sah 
Menurut Undang-undang No. 34 tahun 

2004 menjelaskan pajak daerah dan retribusi 

daerah disediakan untuk menganggarkan 

penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam 

jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan 

atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak 
dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan 

ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan 

ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh 

daerah. 

Kendala Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah 

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki 

kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi masih 

banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah 

daerah terkait dengan upaya peningkatan 

penerimaan daerah, antara lain ( Mardiasmo, 2016) 

: 
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1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal 

need) yang tidak seimbang dengan kapasitas 

fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah, 

sehingga menimbulkan fiscal gap. 

2. Kualitas layanan publik yang masih 

memprihatinkan menyebabkan produk layanan 

publik yang sebenarnya dapat dijual ke 

masyarakat, direspon secara negatif. Keadaan 

tersebut juga menyebabkan keengganan 

masyarakat untuk taat membayar pajak dan 
retribusi daerah.  

3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana 

umum. 

4. Berkurangnya dana bantuan dari Pemerintah 

Pusat ( Dana Alokasi Umum dari pusat yang 

tidak mencukupi). 

5. Belum diketahui potensi Pendapatan Asli 

Daerah yang mendekati kondisi riil. 

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), pemerintah daerah berusaha untuk 

memperbaiki pemerintahannya agar lebih baik 
lagi. Usaha tersebut berupa meningkatan 

penggalian sumber penerimaan yang berasal dari 

daerah sendiri. Pajak merupakan faktor paling 

penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang dapat digunakan pemerintah 

untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Menurut Julastiana dan Suartana 

(2013) upaya yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu 

dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

sumber-sumber pendapatan yang berpotensi 
meningkatkan PAD, seperti Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Efektivitas berfokus kepada 

outcome (hasil) satu organisasi, program atau 

kegiatan dinilai efektif apabila output yang 

dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang 

diharapkan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. ObjekPenelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah data realisasi 

Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan 

serta data tentang target dan realisasi Pendapatan 

Asli Daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan 

Daerah Kota Kendari Tahun 2015- 2019. 
 

Sumber Data 
Data yang dipakai atau digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat 

time series dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2019. Data tersebut meliputi dokumen data 

penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah, yang 

diperoleh dari Badan Pendapatan DaerahKota 
Kendari. 

 

Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini tekhnik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah: 

1. Dokumentasi 

digunakanuntukmengumpulkandatatentang 

penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah, yang 

diperoleh dari Badan Pendapatan DaerahKota 

Kendari Tahun 2015- 2019. 

2. Studi Pustaka Penelitian ini dimaksudkan 
untuk mendapatkan landasan teori guna 

mendukung data yang diperoleh selama 

penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan 

mempelajari dan mengambil data dari literatur 

terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, 

catatan, maupun laporan hasil penelitian 

terdahulu yang dianggap dapat memberikan 

informasi mengenai penelitian ini. 

3.3. Metode Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif yaitu analisis dengan merinci 

dan menjelaskan secara panjang lebar keterkaitan 

data penelitian dalam bentuk kalimat 

(Sugiyono,2016). Langkah-langkah yang 

dilakukan untuk menjawab rumusan masalah 

adalah: 

1. Membuat Data Target dan Realisasi 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Tahun 
2015-2019. 

2. Membuat Data Target dan Realisasi Pajak 

Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota 

Kendari Tahun 2015-2019. 

3. Melakukan Perhitungan KontribusiPajak 

Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Kendari Tahun 2015-2019. 

4. Melakukan Perhitungan KontribusiPajak Hotel 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Kendari Tahun 2015-2019. 

5. Melakukan Perhitungan KontribusiPajak 

Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kota Kendari Tahun 2015-2019. 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak 

Restoran, Pajak HotelDanPajak Hiburan Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari selama satu 

tahun, dapat dihitung dengan mengunakan rumus 

(Abdul Halim:2001) sebagai berikut: 

 

 

Klasifikasi Kriteria Kontribusi untuk 

menilai kontribusi Pajak Restoran, Pajak 

HotelDanPajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Kendariselama satu tahun, dapat 

dilihat dari tabel 3.1 berikut ini: 

 

 

Pendapatan Asli Daerah 

Kontribusi =

Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan 

x 100 %
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Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Persentase Kriteria 

0,00 % - 10 % Sangat Kurang 

10,10 % - 20 % Kurang 

20,10 % - 30 % Sedang 

30,10 % - 40 % Cukup Baik 

40,10 % - 50 % Baik 

Diatas 50 % Sangat Baik 

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 
(dalam Yulia Anggara Sari: 2011) 

 

3.4. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini peneliti menggunakan empat 

variabel yaitu variabel Pajak restoran, Pajak Hotel 

dan Pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Untuk menjelaskan lingkup penelitian dan 

mencapai obyektifitas penelitian khususnya yang 
berkaitan dengan pengukuran variabel, maka perlu 

dikemukakan definisi operasional dari variabel 

yang diteliti terlebih dahulu. Pengukuran dari 

masing-masing variabel dapat dikemukan sebagai 

berikut: 

1. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan 

yang disediakan oleh restoran sebagai fasilitas 

penyedia makanan dan/atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah 

makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan 

sejenisnya tidak termasuk jasa boga/catering. 
2.  Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh hotel hotel sebagai fasilitas 

penyedia jasa penginapan/peristirahatan. 

3. Pajak Hiburan adalah pajak atas 

penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis 

tontonan, pertunjukkan, permainan atau 

keramaian yang dinikmati dengan dipungut 

bayaran. 

4. Pendapatan Asli Daerah merupakan 

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil 

Pajak daerah, hasil Retribusi daerah, hasil 
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

5. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh 

masyarakat atau warga Negara atas sebagian 

harta yang dimiliki yang dipungut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat 

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung. 

6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu 

yang khusus dan/atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. 

7. Kontribusi adalah besaran sumbangan yang 

diberikan atas sebuah kegiatan yang 

dilaksanakan. 
 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Kota Kendari Tahun 2015-2019. 
Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan 

Pendapatan Asli Daerah di kota Kendari peneliti 

membuat tabel perbandingan pada tiap tahunnya 

mulai tahun 2015-2019. Target dan realisasi 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Kendari dapat 

dilihat dari tabel 4.1.1 sebagai berikut : 
Tabel 4.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah Kota Kendari  Tahun 2015-

2019 

 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 2020     

(Data diolah ) 

Berdasarkan tabel 4.1.1 diatas dapat 

diketahui bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah 

Kota Kendari untuk target pada tahun 2015 sebesar 

Rp 269.064.250.823 sedangkan realisasinya 

sebesar Rp 170.624.038.881. Sehingga jika kita 

buat sesuai dengan cara perhitungan diatas maka 

akan memperoleh hasil persentase realisasi sebesar 

63,41%. Pada tahun 2016 mengalami Kenaikan 

untuk target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 

284.968.935.797. Pendapatan Asli Daerah pada 

tahun 2016 ini mengalami kenaikan pada realisasi 

kenyataan yang ada bahwa Pendapatan Asli 
Daerahnya sebesar 179.062.775.226. Sehingga ini 

dapat dilihat menjadi 62,84%. Pada kenyataannya 

Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah pada 

tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,57%. 

Target Pendapatan Asli Daerah di Kota Kendari 

pada tahun 2017 sebesar Rp 408.475.410.745. 

Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 

2017 sebesar Rp 218.340.628.965. Sehingga dapat 

diperoleh 53,45%.  

Berdasarkan data pada tahun 2017 ini 

mengalami penurunan yang cukup besar dibanding 
tahun sebelumnya sebesar 9,39%. Pada tahun 2018 

target Pendapatan Asli Daerah di Kota Kendari 

sebesar Rp 312.801.078.549. Sedangkan pada 

kenyataan realisasi Pendapatan Asli Daerahnya 

sebesar Rp 175.882.949.073. Sehingga dapat 

diperoleh 56,23%. Seperti yang terdapat pada 

tahun sebelumnya Pendapatan Asli Daerah 

mengalami kenaikan sebesar 2,78%. Kenaikan ini 

belum juga dapat dikatakan mampu membantu 

untuk kesejahteraan masyarakat dalam Pendapatan 

Asli Daerah. Pada tahun 2019 target Pendapatan 

Asli Daerah Rp 460.227.752.940. Realisasi 
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Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sebesar 

Rp 215.315.107.625. Sehingga dapat diperoleh 

46,78%. Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan 

Asli Daerah kembali mengalami penurunan 

dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan 

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 menjadi 

9,45%. 

Target dan Realisasi Pajak Restoran, Pajak 

Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari 

Tahun 2015-2019. 

Target dan realisasi Pajak Restoran, Pajak 

Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari dapat 

dilihat dari tabel 4.1.2 sebagai berikut : 

 
Tabel 4.1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari Tahun 2015-2019 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 2020  (Data diolah )

Berdasarkan tabel 4.1.2  diatas dapat 

diketahui bahwa pendapatan Pajak Restoran, Pajak 

Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari untuk 

target pada tahun 2015 sebesar Rp 8.200.000.000, 

Rp 5.375.000.000 dan Rp 2.850.000.000 

sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp 

7.881.416.106 Rp 5.780.004.811 Rp 

3.714.290.672. Sehingga jika kita buat sesuai 
dengan cara perhitungan diatas maka akan 

memperoleh hasil persentase realisasi sebesar 

96,11% untuk pajak Restoran dan realisasi 

persentase pajak hotel sebesar 107,53% sedangkan 

unuk persentase pajak hiburan sebesar 130,33%. 

Pada tahun 2016 target Pajak Restoran, Pajak 

Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari mengalami 

kenaikan sebesar Rp 8.350.000.000, Rp 

6.375.000.000 dan Rp 3.782.000.000 untuk pajak 

Hiburan sedangkan untuk realisasinya pendapatan 

Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan 

Kota Kendari pada tahun 2016 juga mengalami 
kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya 

dengan nilai realisasi sebesar Rp 8.793.420.353, 

Rp 6.993.708.411 dan Rp 4.641.547.513. Sehingga 

dapat diperoleh persentase realisasi pendapatan 

Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan 

Kota Kendari pada tahun 2016 menjadi 105,3%, 

109,71% dan 122,73%. Persentase realisasi Pajak 

Restoran dan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 

2016 mengalami kenaikan sebesar 9,19% untuk 

Pajak Restoran dan 2,18% untuk Pajak Hotel 

namun pada Persentase realisasi Pajak Hiburan 
justru mengalami penurunan sebesar 7,6%.  

Target pendapatan Pajak Restoran, Pajak 

Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari pada tahun 

2017 sebesar Rp 10.000.000.000, Rp 

6.975.000.000 dan Rp 6.573.000.000. Untuk 

realisasi pendapatan pendapatan Pajak Restoran, 

Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari pada 

tahun 2017 sebesar Rp 10.342.154.333, Rp 

7.609.948.349 dan Rp 6.879.500.021. Sehingga 

dapat diperoleh Persentase realisasi Pajak 

Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan 103,4 %, 

109,10% dan 104,66%. Dari data persentase 

realisasi Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak 

Hiburan pada tahun 2017 mengalami penurunan 

dibanding tahun sebelumnya yaitu menurun 

sebesar 1,9% untuk Pajak Restoran dan 0,61% 
untuk Pajak Hotel serta untuk penurunan Pajak 

Hiburan sebesar 18,07%.  

Persentase realisasi Pajak Restoran, Pajak 

Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari pada tahun 

2018 yaitu sebesar 93,50%, 103,43% dan 82,08% 

dan target Pendapatan Pajak Restoran, Pajak Hotel 

dan Pajak Hiburan Kota Kendari sebesar Rp 

12.000.000.000, Rp 8.475.000.000 dan untuk 

target Pendapatan Pajak Hiburan sebesar Rp 

8.800.000.000. Sedangkan pada kenyataan 

realisasi Pendapatan Pajak Restoran, Pajak Hotel 

dan Pajak Hiburan Kota Kendari tahun 2018 
sebesar Rp 11.220.062.819 dan Rp 8.766.048.368 

untuk realisasi Pendapatan Pajak Hiburan sebesar 

Rp 7.223.069.710. Persentase realisasi Pajak 

Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota 

Kendari pada tahun 2018 dibanding dengan tahun 

sebelumnya mengalami penurunan sebesar 9,9%, 

5,67% dan penurunan sebesar 22,58% untuk 

persentase realisasi Pajak Hiburan.  

Realisasi pendapatan Pajak Restoran, Pajak 

Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari pada tahun 

2019 yaitu sebesar Rp 16.017.182.670, Rp 
12.774.290.506 dan Rp 8.530.691.226 untuk 

realisasi Pajak Hiburan dengan masing-masing 

target pendapatan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan 

Pajak Hiburan sebesar Rp 18.000.000.000 dan Rp 

14.180.695.600 untuk target Pendapatan Pajak 

Hotel sedangkan untuk target Pendapatan Pajak 

Hiburan yaitu sebesar Rp 8.930.054.088 sehingga 

memeroleh Persentase Realisasi pendapatan Pajak 
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Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan sebesar 

88,98%, 90,08% dan 95,53% untuk Persentase 

Realisasi pendapatan Pajak Hiburan. Persentase 

realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Kota 

Kendari pada tahun 2019 kembali mengalami 

penurunan yaitu sebesar 4,52% dan 13,35% untuk 

persentase ralisasi pendapatan Pajak Hotel, 

sedangkan untuk persentase ralisasi pendapatan 

Pajak Hiburan justru mengalami peningkatan 

sebesar 13,45%. Dalam hal ini melihat dari target 
dan realisasi pendapatan Pajak Restoran, Pajak 

Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari pada tahun 

2015-2019 menunjukan rata-rata pendapatan Pajak 

Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota 

Kendari pada tahun 2015-2019 yaitu sebesar 

97,47% dan 103,97% untuk rata-rata persentase 

pajak Hotel sedangkan untuk rata-rata persentase 

pendapatan pajak hiburan yaitu sebesar 107,06%. 

Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak 

Restoran terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Kendari Tahun 2015-2019. 

Untuk mengetahui Kontribusi Pajak 

Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Kendari peneliti menghitung analisis kontribusi 

pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah 

Kota Kendari dapat dilihat dari tabel 4.1.3 sebagai 

berikut: 
Tabel 4.1.3.Analisis KontribusiPajak Restoran 

Terhadap Pendapatan Asli DaerahKota 

Kendari Tahun 2015-2019 

 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 

2020 ( Data diolah ) 

Dilihat dari tabel 4.2.3 yang dijelaskan 

diatas bahwa kontribusi pajak Restoran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari sangat 
kurang dengan rata-rata persentase kontribusi 

Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Kendari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 

5,61% . Hal ini dapat dilihat dari tahun 2015 

bahwa presentasi kontribusi pajak Restoran di 

Kota Kendari hanya sebesar 4,61%. Pada tahun 

2016 kontribusi pajak Restoran mengalami 

peningkatan sebesar 4,91%. Kontribusi pajak 

Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota 

Kendari terus mengalami kenaikan hingga tahun 

2019, dimana kontribusi pajak Restoran tahun 
2019 sebesar 7,43%, tahun 2018 6,37% dan tahun 

2017 sebesar 4,73%. 

Kontribusi pajak Restoran terhadap 

pendapatan asli daerah Kota Kendari tahun 2015-

2019 rata-rata 5,61%. Angka tersebut 

menggambarkan bahwa pajak restoran masih 

masuk kriteria sangat kurang dalam memberikan 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Kendari sehingga kontribusi pajak Restoran ini 

tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam Pendapatan 

Asli Daerah Kota Kendari. Keadaan ini menuntut 

adanya perhatian pemerintah yang sungguh-
sungguh terkait dengan pemungutan pajak restoran 

dengan harus tetap terus menggali potensi yang 

ada dengan melaksanakan intensifikasi dan 

ekstensifikasi terhadap pajak restoran sehingga 

pajak restoran dapat lebih basar lagi memberikan 

kontribusinya untuk mewujudkan kemandirian 

daerah. 

Analisis KontribusiPajak Hotel terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari 

Tahun 2015-2019 

Analisis Kontribusi merupakan analisis 
yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi yang bisa disumbangkan dari 

pemungutan pajak hotel terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kota Kendari. Perhitungan 

kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Kendari tahun 2015-2019 
dapat dilihat pada tabel 4.2.4 berikut. 

 
Tabel 4.1.4. Analisis KontribusiPajak Hotel 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Kendari Tahun 

2015-2019 

 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 2020 

( Data diolah ) 

Berdasarkan Tabel 4.2.4 dapat diketahui 
bahwa pencapaian tingkat kontribusi pajak hotel 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari 

tahun 2015-2019 jika dilihat secara keseluruhan, 

rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari selama lima 

tahun terakhir dalam kategori sangat kurang 

dengan persentase 4,33%. Persentase tertinggi 

kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli 

Daerah yaitu pada tahun 2019 dengan persentase 

kontribusi 5,93% dan kontribusi terendah pajak 

hotel yaitu tahun 2015 dengan nilai persentase 
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3,38%. Persentase kontribusi pajak hotel terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari mengalami 

peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,52% 

dengan persentase kontribusi sebesar 3,90% 

sementara itu kontribusi pajak hotel tahun 2017 

menurun sebesar 0,42% dengan persentase 

kontribusi sebesar 3,48%. Kontribusi pajak hotel 

terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 

kembali meningkat dengan nilai persentase 

kontribusi sebesar 4,98% namun pada tahun 2019 
kembali mengalami penurunan kontribusi sebesar 

0,95%, hal ini berarti bahwa Kota Kendari perlu 

mengefektifkan pemungutan pajak hotel dan sesuai 

potensi riil yang ada, sehingga kontribusinya bisa 

meningkat pada Pendapatan Asli Daerah dalam 

rangka melaksanakan otonomi daerah. 

Analisis Kontribusi Pajak Hiburan 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Kendari Tahun 2015-2019 
Perhitungan Kontribusi pajak hiburan 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan Asli 

Daerah Kota Kendari. Perhitungan kontribusi 
pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Kendari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada 

tabel 4.2.5 berikut. 

Tabel 4.1.5. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan 

Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Kendari Tahun 

2015-2019 

 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 2020 

( Data diolah ) 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

disajikan pada tabel 4.2.5 diatas menunjukan 

bahwa kontribusi pajak Hiburan Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2019 berkisar antara 2,17% - 

3,96%. Pada tahun 2016 kontribusi pajak hiburan 

mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 

dengan persentase kontribusi sebesar 2,59%, 

3,15% dan 4,10 dengan peningkatan persentase 

pada tahun 2016 sebesar 0,42%, tahun 2017 0,56% 

dan tahun 2018 persentase peningkatan kontribusi 

pajak hiburan sebesar 0,5%. Pada tahun 2019 

pajak hiburan mengalami peningkatan dalam 

realisasinya namun pada kontribusi yang diberikan 

mengalami penurunan atau lebih kecil dari tahun 
sebelumnya dimana kontribusi pajak hiburan tahun 

2019 sebesar 3,96%. Hal ini disebabkan karena 

realisasi pajak hiburan diikuti pula kenaikan 

Pendapatan Asli Daerah. 

Rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 

3,19%. Angka tersebut menggambarkan bahwa 

pajak hiburan masih masuk kriteria sangat kurang 

dalam memberikan kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari sehingga 

kontribusi pajak Restoran ini tidak dapat dijadikan 
tolak ukur dalam Pendapatan Asli Daerah Kota 

Kendari.Keadaan ini menuntut adanya perhatian 

pemerintah yang sungguh-sungguh terkait dengan 

pemungutan pajak restoran dengan harus tetap 

terus menggali potensi yang ada dengan 

melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi 

terhadap pajak hiburan sehingga pajak hiburan 

dapat lebih basar lagi memberikan kontribusinya 

untuk mewujudkan kemandirian daerah. 

 

Pembahasan 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak 

restoran, pajak hotel dan pajak hiburan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.Selanjutnya 

dilakukan interpretasi atas temuan yang ada 

dengan teori/konsep yang mendukung hasil 

penelitian. Adapun Pembahasan dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 

4.2.1 Analisis KontribusiPajak Restoran 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Kendari Tahun 2015-2019 

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 

2009 Pasal 1 Ayat 22 menyatakan bahwa pajak 

restoran adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. Sedangkan yang 
dimaksud dengan restoran adalah fasilitas 

penyedia makanan dan/atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah 

makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Objek 

pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan 

oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh 

restoran meliputi pelayanan penjualan makanan 

atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik 

dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat 

lain. Objek pajak restoran meliputi rumah makan, 

cafe, bar dan sejenisnya. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa objek pajak restoran adalah 

pelayanan yang diberikan oleh restoran yang 

dipungut bayarandimana pelayanan yang diberikan 

bukan merupakan jasa boga atau catering dan 

bukan restoran dengan jumlah peredaran usaha 

dibawah Rp. 2.000.000(dua juta rupiah). 

Berdasarkan hasil Analisis data yang telah 

dilakukan peneliti terkait dengan kontribusi pajak 
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restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Kendari Tahun 2015-2019 bahwa kontribusi pajak 

Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Kendari sangat kurang dengan rata-rata persentase 

kontribusi Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Kendari tahun 2015-2019 yaitu 

sebesar 5,61% . Hal ini dapat dilihat dari tahun 

2015 bahwa presentasi kontribusi pajak Restoran 

di Kota Kendari hanya sebesar 4,61%. Pada tahun 

2016 kontribusi pajak Restoran mengalami 
peningkatan sebesar 4,91%. Kontribusi pajak 

Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota 

Kendari terus mengalami kenaikan hingga tahun 

2019, dimana kontribusi pajak Restoran tahun 

2019 sebesar 7,43%, tahun 2018 6,37% dan tahun 

2017 sebesar 4,73%. 

Kontribusi pajak Restoran terhadap 

pendapatan asli daerah Kota Kendari tahun 2015-

2019 rata-rata 5,61%. Angka tersebut 

menggambarkan bahwa pajak restoran masih 

masuk kriteria sangat kurang dalam memberikan 
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Kendari sehingga kontribusi pajak Restoran ini 

tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam Pendapatan 

Asli Daerah Kota Kendari. Keadaan ini menuntut 

adanya perhatian pemerintah yang sungguh-

sungguh terkait dengan pemungutan pajak restoran 

dengan harus tetap terus menggali potensi yang 

ada dengan melaksanakan intensifikasi dan 

ekstensifikasi terhadap pajak restoran sehingga 

pajak restoran dapat lebih basar lagi memberikan 

kontribusinya untuk mewujudkan kemandirian 
daerah. Dampak pemungutan pajak restoran 

terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu semakin 

tinggi jumlah penerimaan pajak restoran maka 

semakin tinggi pula penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah, begitupun sebaliknya jika kontribusi pajak 

restoran sangat rendah maka penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah akan menurun. Hal ini 

memiliki dampak terhadap pembangunan daerah 

karena pajak daerah merupakan pendapatan daerah 

yang digunakan untuk membangun daerah seperti 

pembangunan desa, peningkatan investasi dan 

penciptaan peluang kerja, peningkatan kualitas dan 
pemerataan penyelenggaraan pendidikan dan 

kesehatan. 

 

4.2.2 Analisis KontribusiPajak Hotel 

terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Kendari Tahun 2015-2019 

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian 

pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah 

fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 

bayaran yang mencangkup juga motel, losmen, 
gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan 

dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar 

lebih dari 10 kamar. 

Berdasarkan hasil Analisis data yang telah 

dilakukan peneliti terkait dengan kontribusi pajak 

hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Kendari Tahun 2015-2019 bahwa pencapaian 

tingkat kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Kendari tahun 2015-2019 jika 

dilihat secara keseluruhan, rata-rata tingkat 

kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kota Kendari selama lima tahun terakhir 

dalam kategori sangat kurang dengan persentase 

4,33%. Persentase tertinggi kontribusi pajak hotel 

terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 

2019 dengan persentase kontribusi 5,93% dan 

kontribusi terendah pajak hotel yaitu tahun 2015 

dengan nilai persentase 3,38%. Persentase 

kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Kendari mengalami peningkatan pada 

tahun 2016 yaitu sebesar 0,52% dengan persentase 

kontribusi sebesar 3,90% sementara itu kontribusi 
pajak hotel tahun 2017 menurun sebesar 0,42% 

dengan persentase kontribusi sebesar 3,48%. 

Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli 

Daerah pada tahun 2018 kembali meningkat 

dengan nilai persentase kontribusi sebesar 4,98% 

namun pada tahun 2019 kembali mengalami 

penurunan kontribusi sebesar 0,95%, hal ini berarti 

bahwa Kota Kendari perlu mengefektifkan 

pemungutan pajak hotel dan sesuai potensi riil 

yang ada, sehingga kontribusinya bisa meningkat 

pada Pendapatan Asli Daerah dalam rangka 
melaksanakan otonomi daerah. 

 

4.2.3 Analisis Kontribusi Pajak Hiburan 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Kendari Tahun 2015-2019 

Pajak hiburan adalah pajak atas 

penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis 

tontonan, pertunjukkan, permainan atau keramaian 

yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada 

seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di 

Indonesia. Hal ini disebabkan karena 

penyelenggara otonom sehingga daerah 
mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau 

tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten 

atau Kota. Objek pajak hiburan adalah 

penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. 

Hiburan sebagaimana dimaksud meliputi : 

Tontonan film, pagelaran kesenian, music, tari dan 

busana, kontes kecantikan, kontes binaraga dan 

sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab 

malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat dan sulap, 

permainan bilyar, golf dan booling, pacuan kuda 

dan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, 
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panti pijat dan mandi uap/spa, refleksi dan pusat 

kebugaran, pertandingan olahraga. 

Berdasarkan hasil Analisis data yang telah 

dilakukan peneliti terkait dengan kontribusi pajak 

hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Kendari Tahun 2015-2019 bahwa kontribusi pajak 

Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Kendari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 

berkisar antara 2,17% - 3,96%. Pada tahun 2016 

kontribusi pajak hiburan mengalami peningkatan 
hingga pada tahun 2018 dengan persentase 

kontribusi sebesar 2,59%, 3,15% dan 4,10 dengan 

peningkatan persentase pada tahun 2016 sebesar 

0,42%, tahun 2017 0,56% dan tahun 2018 

persentase peningkatan kontribusi pajak hiburan 

sebesar 0,5%. Pada tahun 2019 pajak hiburan 

mengalami peningkatan dalam realisasinya namun 

pada kontribusi yang diberikan mengalami 

penurunan atau lebih kecil dari tahun sebelumnya 

dimana kontribusi pajak hiburan tahun 2019 

sebesar 3,96%. Hal ini disebabkan karena realisasi 
pajak hiburan diikuti pula kenaikan Pendapatan 

Asli Daerah. 

Rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 

3,19%. Angka tersebut menggambarkan bahwa 

pajak hiburan masih masuk kriteria sangat kurang 

dalam memberikan kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari sehingga 

kontribusi pajak Restoran ini tidak dapat dijadikan 

tolak ukur dalam Pendapatan Asli Daerah Kota 
Kendari.Keadaan ini menuntut adanya perhatian 

pemerintah yang sungguh-sungguh terkait dengan 

pemungutan pajak restoran dengan harus tetap 

terus menggali potensi yang ada dengan 

melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi 

terhadap pajak hiburan sehingga pajak hiburan 

dapat lebih basar lagi memberikan kontribusinya 

untuk mewujudkan kemandirian daerah. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh maupun 

hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulanyaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil Analisis data yang telah 

dilakukan peneliti terkait dengan kontribusi 
pajak restoran terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Kendari Tahun 2015-2019 bahwa 

kontribusi pajak Restoran terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Kendarisangat kurang 

dengan rata-rata persentase kontribusi Pajak 

restoransebesar 5,61%. 

2. Hasil analisis menunjukan bahwa realisasi 

penerimaan pajak hotel sejak tahun 2015 

sampai dengan tahun 2019  mengalami 

peningkatan namun kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari masih 

masuk kriteria sangat kurang dengan rata-rata 

persentase kontribusi sebesar 4,33%. 

3. Hasil analisis menunjukan bahwa rata-rata 

kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Kendari dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 

3,19%. Angka tersebut menggambarkan bahwa 

pajak hiburan masih masuk kriteria sangat 

kurang dalam memberikan kontribusinya 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari 

sehingga kontribusi pajak Restoran ini tidak 

dapat dijadikan tolak ukur dalam Pendapatan 

Asli Daerah Kota Kendari. 

 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan yang 

telah diuraikan diatas, maka dapat diberikan 

saran sebagai berikut: 
1. Bagi Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Kendariterkait dengan 

pemungutan pajak restoran, pajak hotel 
dan pajak hiburan harus tetap terus 

menggali potensi yang ada dengan 

melaksanakan intensifikasi dan 

ekstensifikasiserta hendaknya mengawasi 
pemungutan yang dilakukansehingga pajak 

restoran, pajak hotel dan pajak hiburan 

dapat lebih basar lagi memberikan 
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Kendari untuk mewujudkan 

kemandirian daerah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, Peneliti 
selanjutnya dapat menambahkan variabel-

variabel bebas lainnya yang terkait dengan 

Pajak Daerah agar dapat memberikan 
kontribusi yang lebih besar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari, 

sehingga mampu memberikan hasil 
penelitian yang lebih baik lagi. 
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Abstrak: Bank adalah salah satu lembaga kauangan yang berperan 

penting dalam perekonomian suatu negara. Peran penting inilah yang 

membuat pemerintah, investor dan berbagai pihak perlu untuk 

mengawasi kinerja keuangan. Untuk menilai kinerja keuangan bank 

salah satu metode yang biasa digunakan adalah CAMEL (Capital, 

Asset, Management, Earning, Liquiduty). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat kesehatan bank BRI Syariah yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Jenis 

penilitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Adapun metode penelitian 

ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder berupa 

laporan keuangan publikasi bank selama periode 2015-2019 

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode CAMEL. Hasil dari 

penenlitian ini adalah kinerja keuangan bank BRI syariah periode 

2015-2019 yang dianalisi dengan metode CAMEL memperoleh 

predikat sehat..  
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1. PENDAHULUAN 

Bank mempunyai peranan yang strategis 

dalam perekonomian suatu negara yaitu sebagai 

lembaga perantara keuangan. Hal ini dikarenakan 

perbankan merupakan salah satu dari sistem 
keuangan yang berfungsi sebagai Financial 

Intermediary, yaitu suatu lembaga yang 

mempunyai peran untuk mempertemukan antara 

pemilik dan pengguna dana.  

Perkembangan industri keuangan syariah 

secara informal telah dimulai sebelum 

dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai 

landasanoperasional perbankan di Indonesia. 

Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah 

didirikan sebelum tahun 1992 yang telah 

menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan 
operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan 

kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-

institusi keuangan yang dapat memberikan jasa 

keuangan yang sesuai dengan syariah. 

Bank syariah pertama di Indonesia berdiri 

pada tahun 1991 yang ditandai dengan berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai satu-

satunya bankyang melaksanakan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah 

itu barulah kemudian kemudianmenyusul bank-

bank lain yang menerapkan sistem syariah dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. 
 

Tabel 1.1 Laba Bersih, ROA dan CAR Bank BRI 

Syariah Periode 2015-2019 

Tahun 
Laba Bersih 
(Rp. Juta) 

CAR 
(%) 

ROA (%) 

 2015 122.637 17 0,7 
 

2016 170.209 16 0,9  

2017 101.091 16 0,5  

2018 106.6 27 0,4 
 

2019 74.016 21 0,3 
 

Berdasrkan surat edaran Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) tentang penilaian tingkat 

kesehatan Bank Umum Syariah, parameter yang 

digunakan adalah capital dan earning. Parameter 

capital dinilai dengan Capital Adequency Ratio 
(CAR) dan parameter earning dinilai menggunakan 

indikator Return On Asset (ROA). Bank syariah 

maupun bank konvensional pada khususnya adalah 

lembaga yang berdiri dengan orientasi laba. 

Semakin tinggi permodalan suatu bank (CAR) 

maka kemampuan bank untuk menghasilkan laba 

(ROA) akan meningkat. Sedangkan jika dilihat 

pada tabel, CAR dan ROA Bank BRI Syariah 

setiap tahun selalu mengalai fluktuasi sehingga 

jika dihubungkan dengan teori CAR terhadap 

ROA, maka selama periode 2015-2019 CAR dan 
ROA Bank BRI Syariah tidak menunjukkan 

hubungan yang seharusnya.  

2. TINJAUAN PUSTAKA 

a) Bank  

Berdasrakan Undang‐Undang No.7 Tahun 

1992 yang telah diubah dengan undang-undang 

No. 10 tahun 1998, bank didefinisikan sebagai 

badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Menurut Ahmad Rodoni (2012), bank dapat 

diartikan sebagai suatu badan usaha yang kegiatan 
utamanya adalah sebagai perantara untuk 

menyalurkan penawaran dan permintaan kredit 

pada waktu yang ditentukan. Sesuai dengan 

Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia no. 

21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas 

dua jenis yaitu bank konvensional dan bank 

syariah. Bank konvensional adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya secara 

konvensional yang terdiri atas Bank Umum 

Konvensional (BUS) dan Bank Pembiayaan 

Rakyat (BPR). Sedangkan bank syariah adalah 
bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank 

Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS). 

 

b) Bank Syariah 

Bank syariah dalam arti umum adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip 
syariah. Perbankan syariah atau perbankan islam 

adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaanya 

berdasarkan hukum islam. Pemberlakuan sistem 

ini berdasarkan adanya larangan dalam agama 

islam untuk meminjam atau memungut pinjaman 

dengan mengenakan bunga pinjaman (Riba), serta 

larangan untuk berinvestasi pada usaha- usaha 

berkatagori terlarang (haram), misalnya dalam 

usaha yang berkaitan dengan produksi makanan 

atau minuman haram, media atau hiburan yang 

tidak islami. Berdasarkan Undang Undang No. 10 

tahun 1998 yaitu perubahan UU No. 7 tahun 1992 
tentang perbankan, bank syariah di definisikan 

sebagai bank umum yang melaksanakan tugasnya 

yaitu memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Bank 

Syariah adalah bank yang dalam setiap kegiatan 

operasionalnya harus meninggalkan masalah riba 

atau dengan kata lain bank syariah adalah bank 

yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada 

bunga. 
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c) Kinerja Keuangan 

Penialian tingkat kesehatan atau 

keberhasilan suatu perusahaan khususnya 

perbankan, maka indikator yang menjadi gambaran 

penting adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan 

suatu perusahaan merupakan hasil dari banyak 

keputusan individual yang dibuat oleh manajemen. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan akan 

menggambarkan bagaimana manajemen 
perusahaan mampu mengelola seluruh sumber 

daya yang ada sehingga akan memberikan 

pencapaian yang maksimal. 

Zarkasyi (2015) menyatakan bahwa kinerja 

keuangan merupakan suatu informasi yang 

dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode 

tertentu dengan mengacu pada standar yang 

ditetapkan. Sedangkan Menurut Martono & 

Harjito (2015) Kinerja Keuangan suatu perusahaan 

sangat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti 

investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, 
pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. 

Kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan 

keuangan yang berupa neraca dan laporan laba - 

rugi dari suatu perusahaan, bila disusun secara baik 

dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan 

yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah 

dicapai oleh perusahaan pada suatu periode 

tertentu. Keadaan inilah yang akan digunakan 

untuk menilai kinerja perusahaan saat ini sekaligus 

dapat digunakan untuk meramalkan kinerja 

perusahaan dimasa mendatang. 

 

d) Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hal mendasar 

yang selalu dibuat oleh perusahaan pada setiap 

periode. Laporan keuangan adalah laporan yang 

dibuat oleh perusahaan yang ditujukan untuk 

semua pihak (stakeholder). Laporan keuangan ini 

memuat laporan keuangan dasar dan juga analisis 

manajemen mengenai operasi tahun lalu dan 

pendapat mengenai prospek-prospek perusahaan 

dimasa mendatang. Rodoni & Ali (2010) 

menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil 
ringkasan dari suatu proses yang dimulai dari 

pencatatan dan berakhir menjadi suatu laporan dan 

juga ringkasan dari transaksi-transaksi yang terjadi 

selama tahun buku yang bersangkutan. Tujuan 

utama manajemen membuat laporan keuangan ini 

adalah untuk mempertanggung jawabkan tugas-

tugas yang diberikan oleh  pemilik perusahaan. 

Dengan melihat laporan keuangan, maka dapat 

diketahui kondisi keuangan perusahaan tersebut 

secara keseluruhan karena dengan melihat laporan 

keuangan maka kita dapat menilai perubahan 
posisi keuangan, informasi kinerja perusahaan 

sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

dalam mengambil keputusan. 

 

e) Analisis CAMEL 

Aspek rasio yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1)   Capital (Permodalan) 

Rasio permodalan didefinisikan sebagai 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasikan. Menurut Kasmir (2012), 
rasio permodalan atau rasio solvabilitas adalah 

ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber 

dana untuk membiayai seluruh kegiatan 

operasionalnya atau dengan kata lain rasio ini 

merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank 

untuk melihat efisiensi pihak manajemen. Rasio 

solvabilitas biasanya diukur dengan indikator 

capital adequacy ratio (CAR). 

 

Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 
 

𝐶𝐴𝑅
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘 

𝐴𝑇𝑀𝑅
𝑥 100% 

 
Tabel 2.1  Kriteria Penilaian Permodalan (CAR) 

Kriteria Penilaian Permodalan (CAR) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 CAR > 12% Sangat Sehat 

2 9% ≤ CAR < 12% Sehat 

3 8% ≤ CAR < 9% Cukup Sehat 

4 6% < CAR < 8% Kurang Sehat 

5 CAR ≤ 6% Tidak Sehat 

 
2) Asset (Kualitas Aset) 

Kualitas aktiva produktif akan 

mencerminkan kinerja keuangan perusahaan 

perbankan. Untuk menilai kualitas aktiva dapat 

dilakukan dengan membandingkan antara aktiva 

produktif dengan total aktiva produktif sesuai 

dengan ketentuan Bank Indonesia. Asset adalah 

semua aktiva dalam rupiah atau valas yang 

dimiliki oleh bank dengan maksud untuk 

memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, 

yaitu pemberian kredit, kepemilikan surat-surat 

berharga, dan penempatan dana kepada bank lain 
baik dari dalam maupun luar negeri terkecuali 

penanaman dana dalam bentuk giro atau 

penyertaan. Asset yang menggambarkan kualitas 

aktiva dapat menunjukkan kemampuan perusahaan 

dala mengelola dan mengembalikan semua dana 

yang disalurkan. 

Rasio Non Performing Loan (NPF) 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝑁𝑃𝐹
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
𝑋 100% 
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Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Aset (NPF) 

 

Kriteria Penilaian Aset (NPF) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 NPL <2% Sangat Sehat 

2 2% ≤ NPL < 5% Sehat 

3 5% ≤ NPL < 8% Cukup Sehat 

4 8% ≤ NPL 12% Kurang Sehat 

5 NPL ≥ 12% Tidak Sehat 

 
3) Management 

Penilaian tingkat kesehatan bank 
berdasarkan aspek manajemen sifatnya kualitatif, 

dimana beberapa faktor yang mempengaruhi 

kesehatan dan kinerja bank akan dianalisis dengan 

menggunakan pertanyaan seputar kegiatan 

manajemen yang mencakup manajemen umum, 

strategi, struktur, sistem, Sumber daya Manusia, 

kepemimpinan, budaya kerja, manajemen risiko, 

risiko kredit, risiko likiditas, risiko operasional dan 

lainnya. Seluruh faktor tersebut kemudian akan 

berujung pada kemampuan bank dalam 

memperoleh laba. Hal ini berarti bahwa tingkat 

kesehatan bank berdasarkan aspek manajemen 
dapat diukur secara kuantitatif melalui perhitungan 

Net Profit Margin (NPM). Rasio keuangan ini 

mengukur tingkat kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasional 

pokoknya.  

 

NPM dihitung dengan membagi net income 

(laba bersih) dengan operating income (laba 

usaha). 
 

𝑁𝑃𝑀
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 𝑋 100% 

 
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Management (NPM) 

Kriteria Penilaian Management (NPM) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 NPM ≥ 100% Sangat Sehat 

2 81% ≤ NPM < 100% Sehat 

3 66% ≤ NPM < 81% Cukup Sehat 

4 51% ≤ NPM < 66% Kurang Sehat 

5 NPM < 51% Tidak Sehat 

 

4) Earning 

 

Earning atau rasio rentabilitas 

menggambarkan kemampuan peruusahaan untuk 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan 

sumber yang ada,seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal dan sebagainya. Earning adalah pilihan 

yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan 
kebijakan akuntansi yang akan diambil demi 

mencapai beberapa tujuan tertentu. Bank yang 

memiliki kinerja yang baik tentu bisa dilihat dari 

kemampuannya memperoleh pendapatan berupa 

laba. Apabila laba yang dihasilkan semakin besar, 

maka menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank 

semakin baik pula. Penilaian tingkat kesehatan 

bank dari aspek pendapatan dapat diukur dengan 

menggunakan rasio Return On Asset (ROA). ROA 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh laba secara 

keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki. 

 

𝑅𝑂𝐴
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑥 100% 

 
Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Earing (ROA) 

Kriteria Penilaian Earning (ROA) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 ROA > 1,5% Sangat Sehat 

2 1,25% < ROA ≤ 1,5% Sehat 

3 0,5% < ROA ≤ 1,25% Cukup Sehat 

4 0% < ROA ≤ 0,5% Kurang Sehat 

5 ROA ≤ 0% Tidak Sehat 

 

5) Liquidity 

Likuiditas berhubungan dengan masalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban finansialnya yang segera harus 

dipenuhi. Aset likuid yang dimaksud meliputi kas, 

penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan 

tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain 

pada bank. Sedangkan yang dimaksud dengan 

hutang lancar adalah kewajiban segera yang 

berupa tabungan dan deposito berjangka. 

Dendawijaya (2003) menyatakan bahwa rasio 

likuiditas adalah analisis yang dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban - kewajiban jangka pendeknya atau 

kewajiban yang sudah jatuh tempo. Sedangkan 
menurut Kasmir (2012) menyatakan bahwa rasio 

likuiditas merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya pada saat ditagih. Atau dengan 

kata lain perushaan mampu membayar kembali 

pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta 

dapat mencukupi permintaan kredit yang telah 

diajukan oleh nasabah. 
 

𝐹𝐷𝑅
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥 100% 

 
Tabel 2.5 Kriteria Penilaian Likuiditas (FDR) 

Kriteria Penilaian Likuiditas (FDR) 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 FDR ≤ 95% Sangat Sehat 

2 95% < FDR ≤ 125% Sehat 

3 125% < FDR ≤ 135% Cukup Sehat 

4 135% < FDR ≤ 150% Kurang Sehat 

5 FDR > 150% Tidak Sehat 
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3. METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah kinerja 

keuangan bank BRI syariah yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015 – 2019 

yang diukur berdasarkan metode CAMEL. 
 

B. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data-data sekunder 

berupa Laporan Keuangan Publikasi Bank selama 

periode yang telah ditentukan yaitu lima tahun 

berturut-turut  dari tahun 2015 - 2019. Data yang 

diperoleh diambil dari laporan keuangan bank 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 
melalui website resmi dari bank yang 

bersangkutan. Jenis laporan yang digunakan antara 

lain laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi, 

dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Capital  

Dunia perbankan, rasio capital biasanya 

diukur dengan menggunakan indikator Capital 

Adequency Ratio (CAR). Rasio ini diperoleh 

dengan cara menghitung perbandingan antara 

modal yang dimilik oleh bank dengan Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).  

 

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan CAR 

NAMA 

EMITEN 
TAHUN 

MODAL 

BANK 
ATMR 

CAR  

(%) 

BANK 

BRI 

SYARIAH 

2015 Rp2,339,812 Rp1,399,500 17 

2016 Rp2,510,014 Rp1,541,750 16 

2017 Rp2,602,841 Rp1,591,675 16 

2018 Rp5,026,640 Rp1,853,340 27 

2019 Rp5,088,036 Rp2,367,940 21 

Pada tabel hasil perhitungan Capital 

Adequency Ratio (CAR) Bank BRI Syariah dapat 

dilihat bahwa nilai CAR setiap tahunnya selalu 
berfluktuasi. Pada tahun 2015 nilai CAR adalah 

sebesar 17% kemudian menurun menjadi 16% 

ditahun 2016 dan 2017. Akan tetapi di tahun 2018, 

nilai CAR kembali meningkat secara signifikan 

menjadi 27%. Tinggi rendahnya kewajiban 

penyediaan modal minimum atau CAR suatu bank 

akan dipengaruhi oleh 2 faktor utama yaitu 

besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah 

aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang 

dikelola oleh bank tersebut. Menurut surat edaran 

Bank Indonesia, standar minimum CAR adalah 8% 
untuk kriteria cukup sehat dan 12% untuk kriteria 

sangat sehat.Jika dilihat pada tabel, persentase 

CAR Bank BRI Syariah dari tahun 2017 sampai 

2019 berada diatas 12% yang berarti bahwa kinerja 

keuangan Bank BRI Syariah dinilai dari rasio 

Capital adalah SANGAT SEHAT. 

 

B. Asset  

Nilai NPF dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah kredit bermasalah dalam 

hal ini kredit bermasalah yang dimaksud adalah 

jumlah kredit yang macet selama periode tahun 

berjalan dengan total keseluruhan kredit yang 

disalurkan oleh bank. Semakin rendah nilai Non 
Performing Financing (NPF) maka kualitas aset 

suatu bank akan semakin baik. 

 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan NPF 

NAMA 

EMITEN 
TAHUN 

KREDIT 

BERMASALAH 

TOTAL 

KREDIT 

NPF 

(%) 

BANK 

BRI 
SYARIAH 

2015 Rp205,341 Rp6,603,304 3.11 

2016 Rp163,980 Rp6,960,800 2.36 

2017 Rp228,168 Rp6,973,482 3.27 

2018 Rp277,735 Rp8,599,980 3.23 

2019 Rp388,383 Rp12,203,771 3.18 

 
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Non 

Performing Finance (NPF) Bank BRI Syariah 

mengalami fluktuasi di tiga tahun pertama yaitu 

selama periode 2015 sampai 2017, dan terus 

mengalami penurunan di dua tahun terakhir yaitu 

tahun 2018 sampai 2019. Pada tahun 2015 nilai 

NPF adalah sebesar 3,11% kemudian menurun 

cukup signifikan menjadi 2,36% pada tahun 2016, 

lalu kembali meningkat ditahun 2017 menjadi 

3,27%. Sedangkan pada tahun 2018 nilai NPF 

adalah sebesar 3,23% dan menurun menjadi 3,18% 
pada tahun 2019.  

Penurunan nilai NPF pada perusahaan 

adalah hal yang baik, karena aset bank dan 

kecukupan manajemen risiko kredit sebuah bank 

dapat dinilai dengan indikator NPF. Sesuai 

peraturan yang di keluarkan Bank Indonesia pada 

tahun 2004, rasio NPF yang ditetapkan adalah 5%. 

Jika lebih dari itu, maka dapat disimpulkan bahwa 

bank tersebut tidak sehat. Karena semakin tinggi 

nilai rasio NPF maka laba yang akan diperoleh 

bank akan semakin menurun. Dengan demikian 
jika dilihat dari tabel perhitungan Non Performing 

Finance (NPF) Bank BRI Syariah selama lima 

tahun bertutrut-turut yaitu dari 2015 sampai 2019 

yang menunjukkan nilai NPF selalu berada 

dibawah 5%,maka kinerja keuangan Bank BRI 

Syariah adalah SEHAT jika dinilai dari rasio 

kualitas Asset. 
 

C. Management  

Agar menghasilkan nilai NPM yang lebih 

maksimal, manajemen perusahaan diharapkan 
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mampu menekan biaya-biaya dari seluruh 

kegiatan operasionalnya sehingga perolehan 
laba bersih akan lebih maksimal. 

 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan NPM 

NAMA 

EMITEN 
TAHUN 

NET 

INCOME 

OPERATING 

INCOME 

NPM 

(%) 

BANK 

BRI 

SYARIAH 

2015 Rp122,637 Rp158,979 77.14 

2016 Rp170,209 Rp239,232 71.15 

2017 Rp101,091 Rp139,494 72.47 

2018 Rp106,600 Rp157,473 67.7 

2019 Rp74,016 Rp118,378 62.53 

 Pada tabel hasil perhitungan Net Profit 

Margin (NPM)  Bank BRI Syariah, dapat dilihat 

bahwa setiap tahun nilai NPF selalu berfluktuasi. 

Pada tahun 2015 nilai NPM adalah sebesar 77,14% 

dan terus menurun setiap tahunnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengendalian manajemen 

perusahaan sangat sukses di tahun 2015. Nilai 

NPM yang tinggi menunjukan perusahaan mampu 

mengendalikan biaya dengan baik. Jika dilihat 

pada tabel hasil perhitungan NPM Bank BRI 

Syariah, nilai persentase setiap tahunnya cukup 
tinggi tetapi tidak lebih dari 81% . Sehingga, 

berdasarkan kriteria penilaian tingkat kesehatan 

yang dikeluarkan Bank Indonesia maka kinerja 

keungan bank BRI Syariah adalah CUKUP 

SEHAT jika dinilai dari rasio Management.  
 

D. Earing 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat perolehan laba suatu bank adalah Return 

On Asset (ROA). Nilai ROA dihitung dengan cara 

membagi nilai laba sebelum pajak dengan total 
aktiva yang dimiliki perusahaan. 

 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan ROA 

NAMA 

EMITEN 
TAHUN 

LABA 

SEBELUM 

PAJAK 

TOTAL 

AKTIVA 

ROA 

(%) 

BANK 

BRI 

SYARIAH 

2015 Rp169,069 Rp24,230,247 0.7 

2016 Rp238,609 Rp27,687,188 0.9 

2017 Rp150,957 Rp31,543,384 0.5 

2018 Rp151,514 Rp37,869,177 0.4 

2019 Rp116,865 Rp43,123,488 0.3 

Semakin besar nilai ROA suatu bank, 

maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi 

bank tersebut dari segi penggunaan asset. Pada 

tabel hasil perhitungan Return On Asset (ROA), 
dapat dilihat bahwa ROA Bank BRI Syariah 

selama periode 2016 sampai 2019 selalu 

mengalami penurunan. Pada tahun 2016 nilai ROA 

adalah 0,9% kemudian menurun secara signifikan 

menjadi 0,5% pada tahun 2017,dan terus menurun 

hingga menjadi 0,3% di tahun 2019. Menurut surat 

edaran Bank Indonesia, kriteria penetapan 

peringkat rentabilitas (ROA) harus lebih dari 1% 

agar dapat dikatakan sehat dan tidak kurang dari 

0,5% untuk kriteria cukup sehat. Semakin besar 

nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang 

semakin baik pula karena tingkat pengembalian 

investasi semakin besar, begitupun sebaliknya. 

Jika dilihat pada tabel, ROA Bank BRI Syariah 
selama periode 2015 sampai 2017 berada di 

kriteria cukup sehat sedangkan pada tahun 2018-

2019 nilai ROA berada di kriteria kurang sehat. 

Sehingga jika disimpulkan berdasarkan nilai rata-

rata ROA setiap tahun maka kinerja keuangan 

Bank BRI Syariah dinilai dari rasio Earning adalah 

CUKUP SEHAT. 
 

E. Liqudity 

 Penilaian tingkt kesehatan bank pada 
aspek likuiditas, indikator yang sering digunakan 

adalah Finance To Deposite Ratio (FDR). Nilai 

FDR adalah hasil dari perbandingan antara total 

keseluruhan kredit yang disalurkan oleh bank dan 

dana yang diperoleh dari pihak ketiga. 

 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan FDR 

NAMA 

EMITEN 
TAHUN 

TOTAL 

KREDIT 

DANA 

PIHAK 

KETIGA 

FDR 

(%) 

BANK 

BRI 

SYARIAH 

2015 Rp6,603,304 Rp4,654,760 141.86 

2016 Rp6,960,800 Rp5,306,321 131.18 

2017 Rp6,973,482 Rp6,518,996 106.97 

2018 Rp8,599,980 Rp7,881,047 109.12 

2019 Rp12,203,771 Rp8,981,586 135.88 

Tabel hasil perhitungan Finance to 

Deposite Ratio (FDR) Bank BRI Syariah 

menunjukkan bahwa setiap tahun dari 2015 sampai 

2019 nilai FDR selalu mengalami fluktuasi. Pada 

tahun 2015 nilai FDR adalah sebesar 141,86% dan 

turun menjadi 131,18% pada tahun 2016. 
Peningkatan yang cukup siginifikan kembali 

terjadi di tahun 2019, dimana nilai FDR yang 

diperoleh adalah sebesar 135,88% dari tahun 2018 

yang hanya sebesar 109,12%. Menurut surat 

edaran Bank Indonesia, Bank dengan persentase 

FDR lebih besar dari 92% berarti memiliki tingkat 

likuiditas yang sangat sehat.Jika dilihat pada tabel 

FDR Bank BRI Syariah, meskipun nilai FDR 

selalu mengalami naik turun akan tetapi 

jumlahpersentasenya selalu lebih dari 

95%.Sehingga jika disimpulkan maka kinerja 
keuangan Bank BRI Syariah dinilai dari rasio 

Liquidty adalah SEHAT. 
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5. PENTUP 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

tentang penilaian kinerja keuangan bank BRI 

Syariah periode 2015 – 2019 dengan 

menggunakan metode CAMEL diketahui bahwa 

kondisi kesehatan Bank BRI Syariah adalah 

SEHAT, dengan penjelasan yaitu aspek Capital 

yang diukur dengan CAR memperoleh predikat 

sangat sehat, Asset yang diukur dengan NPF 

memperoleh predikat sehat, Management yang 

diukur dengan NPM memperoleh predikat cukup 

sehat, Earning yang diukur dengan ROA 

memperoleh predikat cukup sehat dan aspek 

Liquidity yang diukur dengan FDR memperoleh 

predikat sehat.   

 

B. Saran 

 
1) Bagi Bank BRI Syariah  

Bank seharusnya memaksimalkan nilai ROA 

dan NPM dengan berusaha untuk menekan 

biaya-biaya yang tidak perlu dan 

memaksimalkan biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan sehingga dapat memaksimalkan 

pendapatan bersih yang diterima. Nilai ROA 

dan NPM yang mendapat predikat cukup sehat 

bisa menjadi penilaian buruk bagi perusahaan. 

Jadi meskipun secara keseluruhan predikat 

Bank adalah sehat tetapi beberapa rasio masih 
perlu ditingkatkan guna menjaga kepercayaan 

nasabah. 

2) Bagi Investor 

Harus memperlihatkan semua indikator rasio 

kinerja keuangan perusahaan sebelum 

melakukan investasi. Kinerja keuangan yang 

sehat atau cukup sehat layak untuk dijadikan 

objek investasi. Untuk itu penilaian kinerja 

keuangan secara menyeluruh sangat wajib 

untuk dilanjutkan demi kelancaran investasi di 

masa mendatang. 

3) Bagi Nasabah 
Nasabah juga harus memperhatikan kinerja 

keuangan bank secara keseluruhan terutama 

aspek capital dan liquditas. Bank yang 

memiliki rasio permodalan yang besar dan 

likuiditas yang baik berarti mampu untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

4) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih terbatas dengan 

menggunakan satu indicator pada masing-

masing ratio. Untuk itu bagi peneliti 
selanjutnya bisa menambahkan menjadi dua 

indikator pada masing-masing rasio seperti 

menambahkan BOPO untuk menilai rasio 

Earing dan menggunakan indikator KAP dan 

PPAP untuk menilai rasio Asset. Hal ini akan 

membuat analisis kinerja keuangan akan lebih 

akurat. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan sistem pengendalian internal atas pemberian kredit dalam 

mengurangi kredit macet. Menggunakan metode analisis deskriptif 

yaitu mendeskripsikan apa yang diperoleh dari lapangan dalam 

bentuk paparan. Data yang digunakan merupakan data primer dan 

sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dengan pihak 

perusahaan yang ditunjuk sebagai informan, sedangkan data 

sekunder berupa data yang diperoleh dari data internal perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian 

internal PT.BPR Sejahtera Kendari telah memadai dengan 

diterapkannya unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO 
sebagai berikut: (a) Lingkungan pengendalian (b) Penilaian Risiko (c) 

Aktivitas Pengendalian (d) Informasi dan Komunikasi (e) Aktivitas 

Pemantauan.  Dalam mengurangi kredit macet pada PT.BPR 

Sejahtera Kendari dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku 

yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit dan pengambilalihan 

agunan.  
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1. PENDAHULUAN 

Bank adalah suatu lembaga yang 

berperan sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary) antara pihak - pihak yang 

memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan 

pihak - pihak yang memerlukan dana (deficit 

unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah 

yang mendasari kegiatan usaha bank adalah 

kepercayaan masyarakat. Falsafah yang 

mendasari kegiatan usaha bank adalah 

kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari 

kegiatan pokok bank yang menerima simpanan 
dari masyarakat yang kelebihan dana dalam 

bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka  

dan  memberikan kredit kepada pihak yang 

memerlukan dana (Ikatan  Akuntan Indonesia, 

1999). Pada saat ini, hampir semua lapisan 

masyarakat maupun badan usaha memerlukan 

dan menggunakan jasa dari jasa perbankan. Jasa 

perbankan dianggap sebagai kebutuhan utama 

dan pusat dari perekonomian. Ini terkait dengan 

fungsi utama bank, yaitu sebagai penghimpun 

dana dari masyarakat yang selanjutnya akan 

disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk 

kredit.  

Undang -  Undang Perbankan Nomor 10 

Tahun 1998 dalam Kasmir (2012 : 112), kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Sedangkan menurut Anwar (2002:14), kredit 

adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu 

pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu 

akan dikembalikan lagi pada jangka waktu 

tertentu pada masa yang akan datang disertai 

dengan konrtaprestasi (balas jasa) yang berupa 

uang. Penyaluran kredit diperlukan adanya 

pengendalian internal agar terhindar dari segala 

bentuk risiko dan penyelewengan ataupun 

kecurangan (fraud) yang mungkin terjadi. 

Sistem pengendalian internal tersebut dapat 

dibagi menjadi dua macam yaitu pengendalian 

internal akuntansi (internal accounting control) 

dan pengendalian internal administratif (internal 
administrative control). Pengendalian internal 

akuntansi yang merupakan bagian dari sistem 

pengendalian internal meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan terutama untuk menjaga 

kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian 

dan keandalan data akuntansi. Pengendalian  

internal  akuntansi  yang  baik akan menjamin 

keamanan kekayaan para investor dan kreditur 

yang  ditanamkan dalam perusahaan dan akan 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat 

dipercaya. Pengendalian  internal administratif  

meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran- ukuran yang dikoordinasikan terutama 

untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya 

kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001). 

Penyaluran kredit oleh bank kepada 

masyarakat menunjukkan betapa pentingnya 

bidang perbankan itu. Bidang perbankan 

merupakan salah satu faktor penting dalam 

pertumbuhan ekonomi karena bank merupakan 

salah satu sumber untuk dapat menjalankan 
kegiatan operasinya. Maka bank dianggap 

sebagai sarana yang dipakai pemerintah untuk 

memajukan perekonomian, dalam arti ikut serta 

membiayai masyarakat melalui jasa pemberian 

kredit. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

merupakan salah satu jenis bank yang juga 

menghadapi risiko kredit. BPR dinilai sangat 

rawan terkena dampak dari munculnya kredit 

yang bermasalah karena aktivitas BPR yang 

tidak sama dengan aktivitas bank konvensional. 

Aktivitas BPR menyalurkan dananya kepada 

peminjam dan peminjam akan mengembalikan 

dana tersebut secara mengangsurnya dalam 

tempo tertentu. Apabila kemampuan peminjam 

tidak sesuai dengan apa yang telah 

diperhitungkan maka dampak dari risiko kredit 

bisa saja akan menyebabkan pengaruh 
perputaran kas BPR.  

PT. BPR Sejahtera Kendari merupakan 

lembaga keuangan untuk menghimpun dana 

masyarakat. Dalam hal perkreditan tentunya 

menjadi kegiatan utama dari bank perkreditan. 

Hal ini disebabkan karena pemberian kredit 

dapat memberikan kontribusi keuntungan. 

Kredit yang diberikanpun tidak terlepas dari 

risiko kredit yaitu adanya kredit bermasalah 

yang akan mempengaruhi tingkat perputaran kas 

sehingga akan berdampak juga pada kelancaran 

dan kemampuan bank untuk memperoleh 

keuntungannya. Salah satu masalah yang 

dihadapi bank perkreditan yaitu dalam 

menangani masalah terkait piutang.  

Berikut ini adalah tabel penyaluran kredit 

pada BPR Sejahtera Kendari pada tahun 2018. 

Tabel 1.1 Penyaluran Kredit PT. BPR Sejahtera 

Kendari tahun 2018 

Jenis Kredit Jumlah % 

 Lancar  Rp 3.244.426.768 77,73% 

 Kurang 

Lancar  
Rp 342.167.041 8,20% 

 Diragukan  Rp 45.973.862 1,10% 

 Macet  Rp 541.222.123 12,97% 

 Total  Rp 4.173.789.794   
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Tabel diatas menunjukan bahwa 

pemberian kredit pada PT. BPR Sejahtera 

Kendari pada tahun 2018 mempunyai kredit 

lancar sebesar  Rp 3.244.426.768, kredit kurang 

lancar sebesar Rp 342.167.041, kredit diragukan 

sebesar Rp 45.973.862  , dan  kredit macet 

sebesar Rp 541.222.123.  Masalah yang 

biasanya dihadapi oleh perusahaan dalam 

penyaluran kredit adalah kesulitan petugas 

dalam melakukan penagihan piutang atau yang 

menyebabkan kredit macet sehingga semakin 

tingginya piutang tak tertagih bagi perusahaan. 
Kredit macet terjadi karena pihak yang 

berhutang meninggal dunia, kebangkrutan/ 

masalah ekonomi dan sulitnya menghubungi 

pihak yang terhutang. 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2013:163), sistem 

pengendalian internal meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang 

dikoordinasi untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan 
data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Dengan terselenggaranya sistem pengendalian 

intern yang memadai dalam bidang perkreditan, 

berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam 

bank tersebut. Pengendalian Internal (Internal 

Control) adalah rencana organisasi dan metode 

yang digunakan untuk menjaga atau melindungi 

aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat 

dan dapat dipercaya (Krismiaji, 2010 : 218). 

Terselenggaranya sistem pengendalian internal 

bank yang handal dan efektif menjadi tanggung 

jawab dari pengurus dan para pejabat bank. 

Evaluasi sistem pengendalian intern pemberian 

kredit harus sering dilakukan sehingga apabila 

ada suatu penyimpangan atau kesalahan dapat 

segera diketahui.  

Menurut COSO (2013:3) menyatakan 

tujuan pengendalian internal antara lain sebagai 

berikut : 

1. Tujuan - tujuan operasi yang berkaitan dengan 
efektivitas dan efisiensi operasi. 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk 

meningkatkan efektifitas danefisiensi dari 

semua operasi perusahaan sehingga dapat 

mengendalikan biaya yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

2. Tujuan - tujuan pelaporan. 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk 

meningkatkan keandalan data serta catatan-
catatan akuntansi dalam bentuk laporan 

keuangan dan laporan manajemen sehingga 

tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut 

dan dapat diuji kebenarannya. 

3. Tujuan - tujuan ketaatan terhadap hukum dan 
peraturan yang berlaku. 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk 

meningkatkan ketaatan entitas terhadap 

hukum -  hukum dan peraturan yang telah 

ditetapkan pemerintah, pembuat aturan 

terkait, maupun kebijakan kebijakan entitas 

itu sendiri. 

Unsur - unsur Pengedalian Internal 

adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan pengendalian (Control 

Environment) 

Lingkungan pengendalian meliputi sikap 

para manajemen dan karyawan terhadap 

pentingnya pengendalian internal organisasi. 

Menurut Susanto (2013:16) pengertian 

lingkungan pengendalian adalah pembentukan 

suasana organisasi serta memberi kesadaran 

tentang perlunya pengendalian bagi suatu 

organisasi. 

2. Penilaian risiko (Risk Assessment) 

Penilaian risiko merupakan komponen 

kedua dari pengendalian internal. Penilaian 

risiko merupakan kegiatan yang dilakukan 

manajemen dalam mengidentifikasi dan 

menganalisis risiko yang menghambat 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Risiko 

dapat berasal dari dalam maupun luar 

perusahaan. Risiko yang berasal dari luar 
perusahaan mempengaruhi perusahaan secara 

keseluruhan, yang termasuk dalam risiko ini 

adalah tantangan yang berasal dari pesaing, 

perubahan kondisi ekonomi, kemajuan 

teknologi, peraturan pemerintah, dan bencana 

alam. Risiko yang berasal dari dalam 

perusahaan berkaitan dengan aktivitas tertentu 

didalam organisasi misalnya karyawan yang 

tidak terlatih, karyawan yang tidak memiliki 

motivasi, atau perubahan dalam tanggungjawab 

manajemen sehingga tidak efektifnya dewan 

direksi dan tim audit. 

3.  Aktivitas pengendalian (Control Activities) 

Menurut Alvin, et al (2011 :326) 

pengertian aktivitas pengendalian merupakan 

kebijakan dan prosedur selain yang telah 

dimasukan dalam keempat komponen lainnya, 

yang membantu untuk meyakinkan bahwa 

tindakan – tindakan yang penting telah 

dilakukan untuk mengatasi risiko – risiko dalam 

mencapai tujuan organisasi”. Sedangkan 

menurut Hery (2013:93) pengertian 
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pengendalian aktivitas merupakan kebijakan 

dan prosedur untuk membantu memastikan 

bahwa tindakan yang diperlukan untuk 

mengatasi risiko telah diambil guna mencapai 

tujuan entitas”. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and 

Communication) 

Komponen keempat dari pengendalian 

internal adalah informasi dan komunikasi. 

Informasi diperlukan oleh semua tingkatan 

manajemen organisasi untuk mengambil 

keputusan dan mengetahui kepatuhan terhadap 

kebijakan yang telah ditentukan. Informasi yang 

berkualitas diidentifikasi, diambil/diterima, 

diproses dan dilaporkan oleh sistem informasi. 

Komunikasi sudah tercakup dalam sistem 

informasi. Komunikasi terjadi pula dalam 

bentuk tindakan manajemen. Komunikasi harus 

dapat menyampaikan pesan dengan jelas dari 

manajemen bahwa karyawan harus melakukan 
pengendalian internal dengan serius (Susanto, 

2013 : 105) 

5. Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities) 

Aktivitas pengawasan atau pemantauan 

berhubungan dengan penilaian atas mutu 

pengendalian internal secara berkesinambungan 

(berkala) oleh manajemen untuk menentukan 

bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana 

yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai 

dengan perkembangan kondisi yang ada dalam 

perusahaan (Hery, 2013:93). 

Setiap entitas memiliki keterbatasan 

dalam pengendalian internal. Berikut ini adalah 

keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap 

pengendalian internal : 

1. Kesalahan dalam perimbangan  

Manajemen dan personel lain dapat salah 

dalam mempertimbangkan keputusan bisnis 

yang diambil atau dalam melaksanakan tugas 

rutin karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang 

telah ditetapkan dapat terjadi karena personel 

secara keliru memahami perintah atau membuat 
kesalahan karena   kelalaian, tidak adanya 

perhatian,atau kelelahan. Perubahan yang 

bersifat sementara atau permanen dan personel 

atau dalam sistem dan prosedur dapat pula 

mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu 

untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi 

(collusion). Kolusi dapat mengakibatkan 

bobolnya pengendalian internal yang dibangun 

untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak   

terungkapnya ketidakberesan atau tidak 

terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian 

intern yang dirancang. 

4. Pengabaian  oleh  manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan 

kebijakan atau prosedur yang telah  ditetapkan  

untuk  tujuan  yang tidak sah seperti 

kepentingan pribadi manajer, penyajian kondisi 

keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan 

semu. Contohnya adalah manajemen 

melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah 

yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus 

lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi 

ketidakpatuhannya terhadap peraturan 

perundangan yang berlaku. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk 

mengoperasikan pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari 

pengendalian internal tersebut. 

Pemberian Kredit 

Rivai et al ( 2007:438 ) mengatakan 

bahwa istilah kredit berasal dari bahasa latin 

credo, yang berarti I believe, I trust, saya 

percaya atau saya menaruh kepe rcayaan. 

Perkataan credo berasal dari kombinasi 

perkataan Sansekerta cred yang berarti 

kepercayaan (trust) dan perkataan lain do, yang 

berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi 

tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan 

kata bendanya masing masing menjadi credere 

dan creditu, meskipun banyak penulis 

mengemukakan bahwa credit berasal dari 

credere. 

 Pengertian kredit menurut Undang – 

Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 

Tahun 1992, “kredit adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak 

lain”.  

 Berdasarkan hal – hal diatas, unsur – 

unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Terdapat dua belah pihak, yaitu pemberi 

kredit (kreditor) dan penerima kredit 

(debitur).  
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2. Terdapat kepercayaan, pemberi kredit 

kepada penerima kredit yang didasarkan 

atas kredit rating penerima kredit 

3. Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan 

pihak bank dengan pihak lainnya yang 

berjanji membayar dari penerima kredit 

kepada pemberi kredit.  

4. Terdapat penyerahan barang, jasa atau 

uang dari pemberi kredit kepada penerima 

kredit. 

5. Terdapat unsure waktu (time element). 

Setiap kredit yang diberikan memiliki 
jangka waktu tertentu, jangka waktu ini 

mencakup masa pengembalian kredit yang 

telah disepakati.  

6. Terdapat unsur risiko (degree of risk)  baik 

pihak pemberi kredit maupun di pihak 

penerima kredit. 

7. Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi 

(prestasi) kepada pemberi kredit. 

Tujuan kredit menurut Rivai et al. (2007 : 

439) yaitu sebagai berikut : 

1. Mencari keuntungan 

Mencari keuntungan bertujuan untuk 

memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut 

terutama dalam bentuk bunga yang diterima 

oleh bank sebagai balas jasa dan biaya 

administrasi kredit yang dibebankan kepada 

nasabah. 

2. Safety 

Mencari keamanan dari prestasi atau 

fasilitas yang diberikan harus benar benar 

terjamin sehingga tujuan profitability dapat 

benar benar tercapai tanpa hambatan yang 

berarti. 

Penilaian kredit oleh bank dapat 

dilakukan beberapa cara untuk mendapatkan 

keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui 

prosedur penilaian yang benar. Adapun prinsip-

prinsip yang digunakan adalah berupa analisis 

5C  dan 7P menurut Kasmir (2014:95-98): 

Character, Capacity, Capital, Colleteral, 

Profitability, Protection, Payment, Prospect, 

Purpose, Party, Personality. 

Prosedur pemberian dan penilaian kredit 

oleh dunia perbankan secara umum antar bank 

yang satu dengan bank yang lain tidak jauh 
berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin 

hanya terletak dari prosedur dan persyaratan 

yang ditetapkannya dengan pertimbangan 

masing - masing bank.  

Menurut Jusup (2002:55) piutang tak 

tertagih adalah piutang yang dapat 

menimbulkan kerugian karena debitur tidak mau 

atau tidak mampu melaksanakan kewajibanya. 

Jenis-jenis piutang tak tertagih diantaranya: 

1. Lancar (pass) 

Adalah kredit yang tidak mengalami 

penundaan pengembalian pokok pinjaman 

dan pembayaran bunga. 

2. Kredit kurang lancar (substandard) 

Adalah kredit yang pengembalian pokok 

pinjaman dari pembayaran bunganya telah 

mengalami penundaan selama tiga bulan 

dari waktu yang telah dijanjikan.  

3. Kredit diragukan (doubtful) 

Adalah kredit yang pengembalian pokok 

pinjaman dan pembayaran bunganya telah 

mengalami penundaan selama enam bulan 

atau dua kali jadwal yang telah 

diperjanjikan.  

4. Kredit Macet (loss) 

Adalah kredit yang pengembalian pokok 

pinjaman dan pembayaran bunganya telah 

mengalami penundaan lebih dari satu tahun 

sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah 

diperjanjikan. 

3. METODE PENELITIAN  

Lokasi dan Objek Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dan lain – lain secara holistik, dan dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah 

(Moleong, 2010:6). Objek penelitian dalam 

penelitian ini adalah Sistem pengendalian 

internal pada PT. BPR Sejahtera Kendari. 

Lokasi dalam penelitian ini akan dilakukan oleh 

penulis pada PT. BPR Sejahtera Kendari Jl. 

M.T. Haryono N0. 146, Bende, Kadia, Kota 

Kendari, Sulawesi Tenggara 93117. 

Informan Penelitian 

Informan yang diambil dalam penelitian 

ini yaitu Bapak Yan Frederik Tulenan selaku 

Direktur Utama PT. BPR Sejahtera Kendari. 
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Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi (Observation) 

Observasi yaitu teknik yang dilakukan 

melalui pengamatan secara langsung terhadap 

aktivitas PT. BPR Sejahtera Kendari yang erat 

kaitannya dengan dokumen yang dibutuhkan. 

Data yang dikumpulkan antara lain mengenai 

sistem pengendalian internal atas pemberian 

kredit. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan 

data dengan cara tanya jawab langsung dengan 

pegawai yang berwenang yang ada kaitannya 

dengan objek penelitian. Penulis mengumpulkan 

data mengenai BPR Sejahtera Kendari untuk 

memperoleh gambaran secara umum dan 

masalah khusus yang diteliti. Adapun data yaug 

diperoleh diharapkan dapat menjelaskan tentang 
Penerapan Sistem Pengendalian Internal atas 

Pemberian Kredit dalam Mengurangi Kredit 

Macet. 

3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi   yaitu   mengkaji   

dokumen-dokumen   baik   berupa   buku 

referensi   maupun   peraturan atau pasal yang 

berhubungan dengan penelitian  ini. Selain 

melalui wawancara dan observasi informasi 
juga dapat diperoleh dari fakta yang tersimpan 

dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto 

dan lain lain.  

4. Pencarian di Internet (Internet Searching) 

Internet Searching merupakan penelitian 

yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 

tambahan referensi yang bersumber dari internet 

guna melengkapi referensi penulis serta 

digunakan untuk menemukan fakta atau teori 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam 

mengevaluasi data adalah metode analisis 

diskriptif yaitu mendiskripsikan apa yang 

diperoleh dari lapangan dalam bentuk paparan. 

Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan 

cara membandingkan antara hasil dokumentasi, 

wawancara dan sebagainya yang diperoleh 

dengan fakta yang sesungguhnya  di  lapangan. 

Analisis tersebut dikembangkan dengan 

menggunakan skala Guttman yang masing – 

masing butir di beri skor 0 (nol) untuk opsi 

jawaban “Tidak” dan 1 (satu) untuk opsi 

jawaban “Ya/Ada”. Selanjutnya hasil analisis 

tersebut dievaluasi secara kualitatif dengan 

menggunakan rumus :  

𝑃 =
F

N
     X   100% 

Keterangan : 

P  = Persentase 

F  = Frekuensi Jawaban “Ya/Ada” 

N = Number of Case (Total jumlah jawaban) 

Interpretasi hasil perhitungan presentase, 

akan digunakan ketentuan : 

90% - 100% (Sangat Memadai) 

80% - 89%   (Memadai) 

70% - 79%   (Cukup Memadai) 

60% - 69%   (Kurang Memadai) 

0%   - 59%   (Tidak Memadai) 

4. HASIL PENELITIAN 

Sistem Pengendalian Internal PT. BPR 

Sejahtera Kendari 

Sistem pengendalian internal meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran 

yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan 
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan 

data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Dalam melaksanakan sistem pengendalian 

internal, perusahaan harus menerapkan unsur – 

unsur pengendalian internal agar dapat 

menjalankan operasionalnya dengan baik.  

Unsur – unsur sistem pengendalian 

internal menurut COSO atas pemberian kredit 

berdasarkan data yang diperoleh dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 

1. Lingkungan Pengendalian (Control 

Environtment) 

PT. BPR Sejahtera Kendari dalam 

penerapan lingkungan pengendalian sangat 

memadai dimana perusahaan telah menerapkan 

integritas dan nilai etika, struktur organisasi, 

kompetensi terhadap karyawan dan dukungan 

penuh pada sistem pengendalian internalnya. 

 

2. Penilaian Risiko (Risk Assesstment) 

Berdasarkan hasil wawancara 
menunjukan bahwa pada PT. BPR Sejahtera 
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Kendari dalam penerapan penilaian risiko 

sangat memadai dimana perusahaan telah 

melakukan tindakan dalam mengidentifikasi 

risiko pemberian kredit sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, memiliki syarat – syarat dalam 

pemberian kredit dalam mengurangi kredit 

macet, melakukan tindakan dalam menghadapi 

pesaing, dan melakukan tindakan dalam 

menyelesaikan kredit bermasalah. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activites) 

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel 

hasil kuisioner diatas dapat disimpulkan bahwa 

komponen aktivitas pengendalian pada PT. BPR 

Sejahtera cukup memadai dimana diterapkannya 

antara lain : standar operasional perusahaan, 

sistem/proses pemberian kredit, aktivitas 

pemisahan tugas, dan melaksanakan audit 

internal secara berkala. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and 

Communication) 

PT. BPR Sejahtera cukup memadai 

dalam menjalankan informasi dan komunikasi 

dimana informasi dan komunikasi telah 

diterapkan guna untuk mendukung fungsi 
pengendalian internal dalam melakukan 

operasionalnya serta  memudahkan dalam 

pengambilan keputusan perusahaan. 

5. Aktivitas Pemantauan (Monitoring 

Activities) 

Aktivitas pemantauan atau pengawasan 
pada PT. BPR Sejahtera Kendari sangat 

memadai dimana perusahaan telah melakukan 

antara lain : pengawasan terhadap sistem 

pengendalian internal dalam pemberian kredit, 

evaluasi pada pemonitoran, pelaporan hasil 

pemantauan dan pengambilan keputusan 

terhadap sistem yang dijalankan perusahaan. 

Analisis Kredit Macet 

Kredit macet adalah kredit yang 

pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran 

bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 

satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal 

yang telah diperjanjikan. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa tingginya kredit macet yang terjadi pada 

PT. BPR Sejahtera Kendari disebabkan dari 

faktor eksternal dan faktor internal perusahaan. 

Dimana faktor eksternal berasal dari nasabah 

yang mengalami kegagalan usaha atau 
kebangkrutan serta musibah (kebakaran, banjir 

dll) yang mengakibatkan tidak dapat membayar 

angsuran tepat waktu. Faktor internal berasal 

dari karyawan yang kurang mampu menilai 

calon nasabah yang akan diberikan kredit 

sehingga timbulnya kredit macet bagi 

perusahaan. Selain itu tingginya kredit macet 

tersebut disebabkan karena kredit macet yang 

terjadi pada tahun – tahun sebelumnya, sebelum 

diterapkannya pengendalian internal yang baik 

pada perusahaan. Berikut ini adalah tabel data 

perbandingan pemberian kredit pada PT. BPR 

Sejahtera Kendari : 

Tabel 4.6 Data perbandingan pemberian kredit 

tahun 2018 

Data Kredit PT. BPR Sejahtera Kendari 

Des-2018 

Jenis Kredit Jumlah Persentase 

 Lancar  Rp 3.244.426.768 77,73% 

 Kurang 
Lancar  

Rp 342.167.041 8,20% 

 Diragukan  Rp 45.973.862 1,10% 

 Macet  Rp 541.222.123 12,97% 

 Total  Rp 4.173.789.794   

Sumber : PT. BPR Sejahtera Kendari 

Tabel 4.7 Data perbandingan pemberian kredit 

tahun 2019 

Data Kredit PT. BPR Sejahtera Kendari 

Ags-2019 

Jenis Kredit Jumlah Persentase 

 Lancar  Rp 2.614.191.172 73,05% 

 Kurang 
Lancar  

Rp 245.257.841 
6,85% 

 Diragukan  Rp 119.166.665 3,33% 

 Macet  Rp 599.983.974 16,77% 

 Total  Rp 3.578.599.652 

 Sumber : PT. BPR Sejahtera Kendari 

Berdasarkan perbandingan tingkat 

kredit macet pada PT. BPR Sejahtera Kendari 

pada Desember 2018 – Agustus 2019 dapat 

dilihat bahwa tingkat kredit macet pada Agustus 

2019 naik sebesar 16,77% dibanding pada bulan 

Desember 2018 yang hanya 12,97%. Hal ini 

disebabkan oleh jumlah nasabah yang 

mengalami kredit macet pada bulan Desember 

2018 berjumlah 43 orang, sedangkan sampai 

pada bulan Agustus terjadi penambahan nasabah 

yang mengalami kredit macet yang berjumlah 

46 orang. Berdasarkan data tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa naiknya tingkat kredit 

macet dipengaruhi oleh jumlah nasabah yang 

mengalami kredit macet bertambah selain itu 

faktor internal juga menjadi faktor penyebab 
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karena kurangnya keahlian atau ketelitian 

karyawan dalam menilai calon nasabah yang 

akan diberikan kredit. 

Penyelesaian Kredit Bermasalah 

a). Rescheduling 

Yaitu upaya penyelamatan kredit 

dengan melakukan perubahan syarat – syarat 

perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal 

pembayaran kembali kredit atau jangka waktu 

angsuran. 

b). Reconditioning 

Yaitu upaya penyelamatan kredit 

dengan cara melakukan perubahan atas sebagian 

atau seluruh syarat perjanjian kredit, yang tidak 
terbatas hanya kepada perubahan jadwal 

angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun 

perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan 

kredit atau tanpa melakukan konversi atas 

seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity 

perusahaan. 

c). Restructuring 

Yaitu upaya penyelamatan dengan 

melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian 

kredit tanpa pemberian tambahan kredit atau 

melakukan konversi  atas seluruh atau sebagian 

dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity 

bank, yang dilakukan dengan atau tanpa 

rescheduling dan/atau reconditioning. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penerapan Sistem Pengendalian Internal 

PT. BPR Sejahtera Kendari telah sangat 

memadai dengan diterapkannya unsur – unsur 

pengendalian internal menurut COSO sebagai 

berikut : 

a. Lingkungan Pengendalian (Control 

Environtment) telah menerapkan 

integritas dan nilai etika, struktur 

organisasi, komitmen terhadap 

kompetensi, dan dukungan penuh 

perusahaan. 

b. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

telah menerapkan tindakan dalam 

mengidentifikasi risiko namun belum 

efektif, penerapan syarat – syarat yang 

harus dipenuhi, tindakan dalam 

menghadapi pesaing, dan penyelesaian 

terhadap kredit bermasalah. 

c. Aktivitas Pengendalian (Control 

Activities) telah menerapkan Standar 

Operasional Perusahaan (SOP), sistem 

atau proses dalam pemberian kredit, 

aktivitas pemisahan tugas, dan audit 

internal secara berkala. 

d. Informasi dan Komunikasi 

(Information and Communication) 

telah menerapkan informasi dan 

komunikasi yang dilakukan terhadap 

karyawan dan calon nasabah untuk 

mendukung fungsi pengendalian 
internal. 

e. Aktivitas Pemantauan (Monitoring 

Activities) telah menerapkan 

pengawasan pengendalian internal, 

evaluasi pada pemonitoran, pelaporan 

hasil pemantauan, dan pengambilan 

keputusan terhadap sistem yang 

dijalankan perusahaan. 

Penerapan sistem pengendalian internal 

perusahaan telah  memadai dalam menjalankan 

operasionalnya, namun masih terdapat 

kekurangan dalam melakukan penilaian 

risikonya yaitu perusahaan masih kurang dalam 

menilai calon nasabah yang akan diberikan 

kredit yang menyebabkan bertambahnya 

nasabah yang mengalami kredit macet. Hal itu 

menjadi penyebab naiknya tingkat kredit macet 

pada perusahaan. Dalam mengurangi dan 
meminimalisir kredit macet pada PT.BPR 

Sejahtera Kendari dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku yaitu dengan melakukan 

restrukturisasi kredit dan pengambilalihan 

agunan. 

Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian pada PT. BPR 

Sejahtera Kendari tentang analisis sistem 

pengendalian internal atas pemberian 
kredit dalam mengurangi kredit macet 

dapat dikatakan sudah memadai, penulis 

berharap sistem pengendalian internal 

yang dijalankan pada PT. BPR Sejahtera 

Kendari harus tetap ditingkatkan terutama 

dalam menganalisis calon nasabah yang 

akan diberikan kredit agar dapat mencegah 

terjadinya kredit macet pada masa 

mendatang. 

2. Peneliti berharap dengan adanya penelitian 

ini dapat bermanfaat serta bisa menjadi 

bahan informasi serta masukan bagi PT. 

BPR Sejahtera Kendari terkait dengan 

sistem pengendalian internal atas 

pemberian kredit dalam mengurangi kredit 

macetnya.   
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Paper type: Research Paper 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Debt to 

Equity Ratio (DER) dan Return On Assets (ROA) terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada 

perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Sampel dalam penelitian ini 

diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga 

diperoleh sampel sebanyak 7 perusahaan dari 25 populasi 

perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian yaitu teknik regresi linear berganda dengan bantuan 

software STATA 16. Hasil dari penelitian ini yakni (1) Debt to Equity 

Ratio (DER) dan Return On Assets (ROA) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) perusahaan; (2) Debt to Equity Ratio (DER) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) perusahaan; (3) Return On Assets (ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) perusahaan.  
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1. PENDAHULUAN 

Kegiatan Corporate Social Responsibility 

(CSR) merupakan kewajiban yang harus dilakukan 

oleh setiap perusahaan. Pada saat ini, tanggung 

jawab sosial perusahaan tidak hanya berfokus pada 

pemegang saham saja, tetapi perusahaan juga 

mempunyai tanggung jawab sosial atau sering 

disebut dengan Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap lingkungan perusahaan. 

Perusahaan berusaha agar keberadannya tidak 

membebani dan merugikan masyarakat, tapi justru 

dapat dirasakan membantu dan menguntungkan 

masyarakat, terutama bagi masyarakat yang 
menetap disekitar kantor dan pabrik perusahaan.  

Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik, 

hendaknya melakukan tanggung jawab social, serta 

mengungkapnya secara terbuka kepada publik 

karena, publik melihat bahwa kegiatan perusahaan 

sebagai kontributor terbesar terhadap 

permasalahan yang terjadi. Dorongan perusahaan 

untuk melakukan tanggung jawab sosial 

perusahaan didasari oleh aturan Undang-Undang 

pasal 74  No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, tanggung jawab social dan lingkungan 

yang berlaku bagi perseroan yang 

mengelola/memiliki dampak terhadap Sumber 

Daya Alam dan tidak dibatasi kontribusinya, serta 

dimuat dalam laporan keuangan. 

Umumnya banyak perusahaan yang kurang 

peduli dengan permasalahan non-ekonomi yang 

timbul akibat dari kegiatan operasionalnya seperti 

ilegal loging, pembakaran hutan, pencemaran air, 

penggunaan bahan berbahaya dan lain sebagainya. 

Khususnya perusahaan pertambangan, dimana 

lebih sering ditemukan masalah dalam pencemaran 

lingkungan akibat dari kegiatan operasional 

pertambangannya. Perusahaan pertambangan 

umumnya bukan hanya kegiatan dalam 

mendapatkan profit demi kelangsungan usahanya, 

namun bertanggungjawab terhadap aspek sosial 

dan lingkungannya. Kenyataannya, hingga kini 

tetap saja masih ditemukan perusahaan yang 
kurang melaksanakan Corporate Social 

Responsibility (CSR) atas keuntungan yang 

mereka dapatkan setelah banyak melakukan 

kerusakan lingkungan. Pada kasus PT. Freeport 

Indonesia yang berlokasi di Papua, memulai 

usahanya tahun 1969, hingga sekarang tidak lepas 

dari konflik dengan masyarakat lokal, baik yang 

berhubungan dengan tanah ulayat, pelanggaran 

adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi 

(Wibisono: 2007). Kasus Pencemaran Teluk 

Buyat, yaitu pembuangan tailing ke dasar laut 

mengakibatkan tercemarnya laut yang berakibat 

berkurangnya tangkapan ikan dan menurunnya 

kualitas kesehatan masyarakat. PT. Newmon 

Minahasia Raya yang tidak hanya masalah 

nasional melainkan internasional (Leimona, Fauzi 

:2008). Kemudian konflik sampai tindak kekerasan 

terjadi akibat pencemaran lingkungan dan masalah 

sosial terkait operasional. PT. Caltex Pacific 

Indonesia (CPI), dimana masyarakat menuntut 

kompensasi hingga tingkat DPR pusat terkait 

dampak operasional perusahaan terhadap kondisi 

ekonomi, kesehatan dan lingkungan yang semakin 

memburuk (Mulyadi: 2003). Hal sebaliknya, 

perusahaan yang kegiatan operasionalnya tidak 

terlalu berhubungan langsung pada Sumber Daya 

Alam, justru lebih bersemangat dalam 

menjalankan program CSR. Seperti halnya PT. 
Jamsostek, perusahaan yang bergerak diinformasi 

teknologi, PT. Telkom, Jasa Pelayanan Angkutan 

Udara, PT. Angkasa Pura dan masih banyak lagi. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan 

melaksanakan dengan aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar (Fahmi,2012:2). 

Dalam melakukan analisis kinerja keuangan, 

diperlukan alat analisis untuk memudahkan para 

manajer mengetahui kinerja keuangan 

perusahaannya. Media/alat yang dipakai adalah 

melalui laporan keuangan. Penelitian kinerja 

keuangan dapat menggunakan tolak ukur Debt to 

Equity Ratio danReturn On Assets.  

 

a. Debt To Equity Ratio: 

 

b. Return On Assets: 

 
 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas 

apa yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat. 
Sebab, perusahaan juga menggunakan dana dari 

sumber daya yang berasal dari masyarakat 

sehingga hal yang wajar jika masyarakat 

mempunyai harapan tertentu terhadap perusahaan. 

Ivan Servic (Hasibuan, 2001) tanggung jawab 

sosial bahwa perusahaan mempunyai tanggung 

jawab pada tindakan yang mempengaruhi 

konsumen, masyarakat dan lingkungan. Selain itu, 

Weston dan Brigham (1990) menyatakan 

perusahaan harus berperan aktif dalam menunjang 

kesejahteraan masyarakat. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-sznUjHDhgCw/VuJTTvIq3HI/AAAAAAAADsM/heV9oN19qjYPq4yZiASQlb9lNw2nWWiIg/s1600/DEBT+TO+EQUITY+RATIO.JPG
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Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

atau Corporate Social Responsibility (CSR) 
Standar pengungkapan CSR yang 

berkembang di Indonesia adalah merujuk pada 

standar yang dikembangkan oleh Global Reporting 

Initiatives (GRI). Digunakan standar GRI sebab 

standar GRI berfokus pada standar pengungkapan 

berbagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan 

perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas dan pemanfaatan sustainability reporting. 

Corporate Social Responsibility (CSR) dihitung 

dengan 91 indikator berdasarkan GRI-G4 (2013) 

dengan 3 tema kategori yakni kategori ekonomi, 

kategori lingkungan dan kategori sosial (sub-

kategori: praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan 

bekerja, hak asasi manusia, masyarakat dan 

tanggungjawab atas produk). 

Rumus perhitungan CSRDIj sebagai 

berikut: 
 

            ∑χij 
CSRIj = 

            Nj 

 
Keterangan : 

CSRIj : Corporate Social Responsibility 

Disclasure Indeks perusahaan j 

Nj      : Jumlah item untuk perusahaan j, nj= 91 

∑χij : 1 = jika item diungkapkan, 0 =    jika 

item tidak diungkapkan. 

 

Hipotesis Penelitian 

 
H1: Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On 

Assets (ROA) berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. 

H1: Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility. 

H1: Return On Assets (ROA) berpengaruh 
signifikan terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility. 
 

3. METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian  
Objek penelitian yang ditetapkan penulis 

sesuai permasalahan yang akan diteliti adalah Debt 

to Equity Ratio (X1) dan Return On Asset (X2) 

sebagai variabel independen dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) sebagai variabel dependen 
pada perusahaan pertambangan subsektor batu 

bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2014-2018. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel 

independen dan variabel dependen. 
 

 

Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan Pertambangan subsektor Batu Bara 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah 

populasi berdasarkan data dari situs Edu saham 

yang tercatat 25 perusahaan. Adapun teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode purposive sampling 

dan analisis regresi linear berganda.  

Berikut kriteria yang digunakan dalam 

penentuan sampel: 

a. Perusahaan tambang yang 

mempublikasikan laporan keuangan 

secara lengkap selama periode penelitian 

yaitu tahun periode 2014-2018. 

b. Perusahaan tambang yang beroperasi 
secara kontinyu atau terus menerus 

selama periode penelitian. 

c. Perusahaan pertambangan subsektor batu 

bara yang laba/keuntungan berturut-turut 

selama tiga tahun terakhir. 

d. Perusahaan tambang yang menyediakan 

data sesuai variabel penelitian. 

 

Berdasarkan kriteria di atas, maka diperoleh 

sampel sebanyak 7 perusahaan dari populasi 

sebanyak 25 perusahaan pertambangan subsektor 

batu bara. 
 

Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data penelitian ini 

adalah dengan mengumpulkan laporan keuangan 

yang bersumber dari IDX dan sumber-sumber lain 

yang dapat diakses melalui internet. Data yang 

digunakan yaitu laporan keuangan pada 

perusahaan pertambangan subsektor batu bara 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2018. 

 

Metode Analisis Data 

Metode digunakan untuk menganalisis data 

dan menguji hipotesis yaitu, dengan menggunakan 

uji statistik deskriptif,  uji  asumsi  klasik dan uji 

hipotesis dengan menggunakan bantuan perangkat 

lunak Microsoft  Excel dan STATA 16 (Statistika 

dan data 16). 
 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On 

Assets (ROA). Sedangkan variabel dependennya 

adalah indeks pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) perusahaan. Adapun 

persamaan untuk menguji hipotesis secara 

keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
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Y= α+ β1X1+β2X2+ e 

 
Keterangan: 

Y   : Corporate Social Responsibility 

α  : Konstanta (Tetap) 

β1β2  : Koefisien Regresi 

X1   : Debt to Equity Ratio 

X2  : Return On Assets 

e   : Error 
 

Definisi Operasional Variabel 

Tujuan definisi operasional adalah agar 

peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai 

dengan hakikat variabel yang telah didefinisikan 
konsepnya, maka peneliti harus memasukkan 

proses atau operasional alat ukur yang akan 

digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel 

yang diteliti. 

1. Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) diukur dengan menggunakan indeks 

pengungkapan sosial yang merupakan variabel 

dummy. Instrumen pengungkapan tanggung 

jawab sosial dalam penelitian ini mengacu pada 

GRI-G4 (2013) yakni sebanyak 91. 

2. Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio 

yang mengukur seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh hutang dan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

dengan ekuitas yang dimiliki. 

3. Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang 

digunakan dalam mengukur efektivitas 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 
dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 1.1 
Descriptive Statistics 

Variable Obs Min Max Mean Std. 

Deviation 

DER 35 10.84 132.76 60.0797 30.65573 

ROA 35 -4.99 39.41 -4.890571 86.47509 

CSR 35 0 55 33 10.74572 

Sumber: output STATA 16 

Jumlah pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) maximum mencapai 55 dan 
minimumnya 0. Secara keseluruhan, jumlah rata-

rata yang dimiliki perusahaan pertambangan 

subsektor batu bara mencapai 33 pengungkapan 

dengan standar devisiasi data sebesar 10,74572. 

Debt to Equity Ratio (DER)  terlihat  bahwa 

nilai minimumnya 10,84 (HRUM) dan nilai 

maximumnya adalah 132,76 (TOBA). Nilai rata-

ratanya sebesar 60,07971 dengan nilai standar 

devisiasi sebesar 30,65573.  

Return On Assets (ROA) terlihat bahwa 

nilai minimumnya adalah -4.99 (HRUM) artinya 

mengisyaratkan bahwa perusahaan HRUM 

mengalami kerugian hingga 4.99% dalam periode 

observasi yang digunakan,  sedangkan untuk nilai 

maximumnya adalah 39,41 (BSSR). Nilai rata-

ratanya sebesar -4.890571 dengan standar devisiasi 

sebesar 86.47509.  

Uji Koefisien Korelasi (R) 

Koefisien korelasi digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar hubungan antara 
variabel dalam penelitian. Caranya adalah 
dengan menggunakan pwcorr.  

Tabel 1.2 
 CSR DER L.DER 

DER 0.3324   

L.DER 0.4192   

ROA 0.5302 0.2582 0.2213 

L.ROA 0.5599 0.2884 0.3254 

Sumber: output STATA 16 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 

hubungan DER tahun berjalan terhadap CSR 

sebesar 0,33 > 0,05 masuk kategori korelasi cukup 

dan tahun sebelumnya sebesar 0,41 > 0,05 masuk 
kategori korelasi tinggi. Sedangkan, hubungan 

ROA tahun berjalan terhadap CSR sebesar 0,53 > 

0,05 masuk kategori korelasi kuat dan tahun 

sebelumnya sebesar 0,55 > 0,05 masuk juga dalam 

kategori korelasi kuat. Serta, nilai koefisiensi 

korelasi positif yang artinya, jika variabel Debt to 

Equity Ratio dan Return On Assets meningkat 

maka Corporate Social Responsibility akan 

meningkat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dalam penelitian ini terdapat korelasi yang 

signifikan antara variabel yang dihubungkan.  
 

Uji Korelasi Determinasi (R
2
) 

Tabel 1.3 

Model residual  R Square 

0.9415 
  Sumber: output STATA 16 

Berdasarkan tabel R Square sebesar 0,9415 

yang berarti 94,15% variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variasi dari variabel-variabel 

independen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa sebesar 94,15% Corporate Social 

Responsibility (CSR) dipengaruhi oleh variabel 
Debt to Equity Ratio dan Return On Assets (ROA). 

Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Tabel 1.4 

F 92.57 

Prob > F 0.0000 
Sumber: output STATA 16 
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Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai F 

sebesar 92,57 dengan tingkat signifikansi 0,00 

lebih kecil dari α (0,05). Maka dapat disimpulkan 

bahwa secara simultan, variabel Debt to Equity 

Ratio (DER) dan Return On Assets (ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) pada 

perusahaan pertambangan subsektor batu bara 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan 

kata lain H1 diterima. 

 
Uji Parsial (Uji T) 

Tabel 1.5 
Model 

Residual 

Coef. Std. Err. T Sig. 

(constan) 3.288278 .1300499 25.28 0.000 

DER     

- -.001274 .0022073 -0.58 0.569 

L1. .0035485 .0023919 1.48 0.152 

ROA     

--. .0066112 .0005272 12.54 0.000 

L1. .0066037 .0005338 12.37 0.000 

Sumber: output STATA 16 

Hasil dari tabel di atas, Debt to Equity Ratio 

(DER) menunjukkan hasil yang tidak signfikan. 

Untuk tahun berjalan yaitu 0,56 > α (0,05) yang 

artinya  Debt to Equity Ratio (DER) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan untuk tahun sebelumnya 

juga menunjukkan nilai yang tidak signifikan, 
yaitu 0,15 > α (0,05) yang berarti Debt to Equity 

Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan 

kata lain H2 ditolak.  

Return On Assets (ROA) menunjukkan 

tingkat signifikansi yang sama untuk tahun 

berjalan dan tahun sebelumnya yakni  sebesar 0.00 

< α (0,05) yang artinya Return On Assets (ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan 

kata lain H3 diterima.  
 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Return On Assets (ROA) Terhadap 

Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

 
Berdasarkan hasil analisis pengaruh Debt to 

Equity Ratio (DER) dan Return On Assets (ROA) 

terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada perusahaan 

pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan bantuan STATA 16 

menemukan hasil bahwa Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Return On Assets (ROA) secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR). Hal ini dibuktikan pada tabel 4.9 yang 

menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,20 

lebih besar dari α (0,05), yang artinya semakin 

tinggi nilai Debt to Equity Ratio dan Return On 

Assets perusahaan maka semakin besar pula 

pengungkapan Corporate Social Responsibility 

yang dilakukan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Jayanti Purnasiwi 

dan Drs. Sudarno (2011) yang menyatakan bahwa 

Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On Assets 
(ROA) secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

perusahaan. 
 

Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) 

Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR)  

 
Hasil penelitian menunjukkan nilai yang 

tidak signifikan yaitu 0,569 > 0,05 untuk tahun 

berjalan dan tahun sebelumnya 0,15 > 0,05. Hal ini 

berarti bahwa posisi hutang pada perusahaan 

sampel secara langsung tidak berkaitan dengan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR). Sesuai dengan teori agensi, menyatakan 

manajemen perusahaan dengan tingkat Debt to 
Equity Ratio yang tinggi akan mengurangi 

pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan 

dari para debtholders. Namun, hasil penelitian ini 

tidak mendukung teori agensi tersebut. Sehingga, 

besar kecilnya Debt to Equity Ratio suatu 

perusahaan tidak mempengaruhi besarnya 

pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) yang dilakukan. Hubungan yang terjalin 

baik dengan pada debtholders dan kinerja 

perusahaan yang baik dapat membuat debtholders 

tidak terlalu memperhatikan Debt to Equity Ratio 

perusahaan. Hal ini menjadikan hubungan Debt to 

Equity ratio menjadi tidak signifikan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Elvira Tasya (2016) 

yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio 
(DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) perusahaan. 
 

Pengaruh Return On Assets (ROA) 

Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR)  
Hasil penelitian menunjukkan nilai tingkat 

signifikansi tahun berjalan dan tahun sebelumnya 

sama yakni sebesar 0,00 < 0,05, sehingga hasil 

penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. 

Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang 
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baik, akan identik dengan melakukan 

pengungkapan yang lebih luas. Semakin besar laba 

suatu perusahaan, maka semakin besar pula 

pengungkapan Corporate Social Responsibility 

yang dilakukan perusahaan. Sehingga, Return On 

Assets (ROA) mempengaruhi pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) pada 

perusahaan pertambangan subsektor batu bara 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Jayanti Purnasiwi 

dan Drs. Sudarno (2011) yang menyatakan bahwa 
Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) perusahaan. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Secara simultan variabel Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Return On Assets (ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) perusahaan. Semakin 

tinggi nilai Debt to Equity Ratio dan Return 

On Assets perusahaan, maka semakin besar 

pula pengungkapan Corporate Social 

Responsibility yang dilakukan. 

2. Secara parsial variabel Debt to Equity Ratio 

(DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) perusahaan. Sebab, 

besar kecilnya Debt to Equity Ratio suatu 

perusahaan tidak mempengaruhi besarnya 

pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang dilakukan. 

3. Secara parsial variabel Return On Assets 

(ROA) berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada perusahaan. 

Semakin besar laba suatu perusahaan, maka 

semakin besar pula pengungkapan Corporate 

Social Responsibility yang dilakukan 

perusahaan. 
 

Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran 

yang dapat diberikan yakni sebagai berikut: 

1. Untuk perusahaan tambang, sebaiknya 

mengikuti indeks pelaporan (GRI) yang 

bertujuan memudahkan masyarakat 

mengetahui kegiatan tanggung jawab sosial 

yang dilakukan oleh perusahaan di dalam 

annual report. 

2. Untuk investor, sebaiknya lebih menyadari 

lagi akan pentingnya tanggung jawab sosial 

perusahaan. Sebab, perusahaan yang 

melakukan kegiatan tanggung jawab sosial, 

maka akan meminimalisir dampak negatif 

suatu kegiatan bisnis perusahaan kepada 

masyarakat. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan 

menambahkan variabel indepennya seperti 

Net Profit Margin, Inventory Turnover,age 

dan lain sebagainya yang tidak digunakan 

dalam penelitian ini, memperpanjang periode 

penelitian sehingga lebih diketahui lagi 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

Corporate Social Responsibility (CSR), serta 

menggunakan sampel perusahaan yang lebih 

bervariasi lagi, sehingga tidak terfokus pada 

satu jenis perusahaan saja.  
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam 

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kota kendari. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara 
mendalam dan Dokumentasi dengan pimpinan dan pegawai dari 

bagian keuangan selaku SKPKD. Hasil pengumpulan data dianalisis 

dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan PP 71 Tahun 2010 mengenai Standar 

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dapat lebih membantu 

dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kota kendari, 

dengan adanya SAP berbasis akrual ini lebih menggambarkan kondisi 

keuangan pemda kota kendari yang lebih lengkap, lebih jelas dan 

dapat terukur. Serta dapat lebih dilakukan analisis untuk bahan 

pengambilan keputusan pimpinan, dan laporan keuangan lebih 

menggambarkan kondisi posisi atau kekayaan pemerintah kota 
kendari secara lebih lengkap. 
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1. PENDAHULUAN 

Hal yang paling mendasar dalam 

meningkatkan penyajian laporan keuangan adalah 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 
daerah diharapkan selalu berpedoman pada standar 

yang telah ditentukan. Mengacu dengan amanat 

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan 

negara, pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian 

digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 mengenai standar akuntansi 

pemerintah (SAP). Dalam SAP mengatur prinsip-

prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah pusat/daerah. PP Nomor 71 Tahun 
2010 merupakan pedoman dalam proses 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

pemerintah dan merupakan syarat muthlak yang 

harus dijadikan pedoman dalam penyusunan agar 

laporan keuangan pemerintah di indonesia dapat 

ditingkatkan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) didukung dengan 

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat 

(3) tentang penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada 

pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintahan 

yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

Menurut Fakhrurazi (2010) manfaat yang dapat 

diperoleh dengan adanya SAP  adalah laporan 

keuangan yang dihasilkan dapat memberikan 

informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan 

menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam 

lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi 

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas 

aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.  

Dengan diterbitkannya PP No. 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) yang akan digunakan untuk menghasilkan 

suatu laporan keuangan yang andal dan dapat 

dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan 
dan diharapkan dapat menjadi acuan, patokan serta 

standar untuk diterapkan dalam lingkup 

pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah 

daerah dan satuan organisasi di lingkungan 

pemerintah pusat maupun daerah yang wajib untuk 

menyajikan laporan keuangan agar lebih 

terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari 

pengelolaan keuangan daerah tersebut. 

Peraturan ini menjadi pedoman yang harus 

ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota 

maupun Provinsi dalam menyajikan laporan 

keuangan berbasis akrual pada pemerintah 

daerahnya. Dalam hal ini pemerintah kota kendari 

sebagai pengguna anggaran juga wajib membuat 

laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kewenangan yang 

dilaksanakannya sesuai PP No. 71 Tahun 2010 dan 

Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

pada pemerintah daerah. 

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual dapat membantu dalam penyajian 

laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), 

karena dapat memberikan informasi  keuangan 

yang terbuka,jujur, dan menyeluruh kepada 
stakeholders. Sebagaimana penelitian yang 

dilakukan oleh Andi Faradillah (2013) dengan 

judul “Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam 

menerapkan standar akuntansi pemerintahan (PP 

No.71 Tahun 2010)” menunjukan bahwa dengan 

adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan 

(SAP) berbasis akrual dapat membantu dalam 

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah 

(LKPD). 

Laporan keuangan pemerintah daerah 

(LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian 

berupa opini dari badan pemeriksaan keuangan 

(BPK). Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa 

pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat 

dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas 
pemerintah daerah tersebut disajikan dan 

diungkapkan secara wajar dan berkualitas. 

Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa 

yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini 

wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak 

wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi 

opini atau tidak memberi pendapat (TMP). 

Dengan adanya Standar akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang diterapkan di Indonesia, 

mewajibkan semua pemerintahan baik itu 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk 

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) yang dijadikan sebagai pedoman 

penyusunan dan pembuatan laporan keuangan 
pemerintah. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Kendari salah satu 
kota/kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara 

yang telah menerapkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Sejak tahun 2015 sampai 

sekarang BPKAD Kota Kendari telah menerapkan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis 

akrual dalam menyusun, membuat dan menyajikan 

laporan keuangannya. Selama lima (5) tahun 

berturut-turut Sejak diterapkannya Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis akrual, 

kota kendari mampu mendapat opini baik yaitu 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Standar Akuntansi Pemerintahan  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar 

Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya 

disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan Pemerintah”. Dalam 

www.wikiapbn.com disebutkan bahwa Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah 

dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 
penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta 

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. 

Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas 

laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan 

laporan keungan pemerintah daerah (LKPD). 

Menurut Sinaga (2005) Standar Akuntansi 

Pemerintahan merupakan pedoman untuk 

menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, 

dan auditor. Pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Pengguna laporan keuangan termaksud legislatif 

akan menggunakan SAP untuk memahami 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya 
sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. 

Menurut Henryanto Wijaya (2008:313) 

“Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan 
standar akuntansi pertama di Indonesia yang 

mengatur mengenai akuntansi pemerintahan 

Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, 

maka laporan keuangan pemerintah yang 

merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan 

dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara 

pemerintah dengan stakeholders sehingga tercapai 

pengelolaan keuangan negara yang transparan dan 

akuntabel”. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat 

dinyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan 

merupakan pedoman wajib dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
dalam rangka mencapai transparansi dan 

akuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintahan 

dapat menjadi pedoman untuk menyatukan 

persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. 

Standar Akuntansi Pemerintah memiliki 

beberapa  basis penerapan yaitu : 
 

1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

berbasis kas 

Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan 

keuangan pemerintah adalah basis kas untuk 

pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) berarti bahwa pendapatan di akui pada 

saat kas diterima di rekening kas umum 

Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan 

belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau 

entitas pelaporan (Peraturan Pemerintah Nomor 

71 tahun 2010). 
 

2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

berbasis kas menuju akrual 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 
(KSAP) menyusun SAP berbasis akrual 

yang mecakup PSAP berbasis kas untuk 

pelaporan pelaksanaan anggaran 
(budgetary reports), sebagaimana 

dicantumkan pada PSAP 2, dan PSAP 

berbasis akrual untuk pelaporan financial, 
yang pada PSAP 12 memfasilitasi 

pencatatan, pendapatan, dan beban dengan 

basis akrual. Penerapan SAP berbasis 

akrual dilaksanakan secara bertahap dari 
penerapan SAP berbasis kas menuju akrual 

menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. 

SAP berbasis kas menuju akrual yaitu SAP 
yang mengakui pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan berbasis kas, serta mengakui 

aset, utang, dan ekuitas dana berbasis 

akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
penerapan SAP berbasis akrual secara 

bertahap pada pemerintah pusat diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan 

SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada 

pemerintah daerah diatur dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri. Perbedaan 

mendasar SAP berbasis kas menuju akrual 

dengan SAP berbasis akrual terletak pada 

PSAP 12 mengenai laporan operasional. 
Entitas melaporkan secara transparan 

besarnya sumber daya ekonomi yang di 

dapatkan, dan besarnya beban yang 
ditanggung untuk menjalankan kegiatan 

pemerintahan. Surplus/defisit operasional 

merupakan penambah atau pengurang 
ekuitas, atau kekayaan bersih entitas 

pemerintahan bersangkutan (PP No.71 

Tahun 2010). 

 

3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

berbasis akrual. 

SAP Berbasis Akrual yaitu SAP yang mengakui 
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pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas 

dana dalam pelaporan financial berbasis akrual, 

serta mengakui pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan 

anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan 

dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk 

neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan 

ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat 

terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian 

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada 
keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan 

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar 

(PP No.71 Tahun 2010). SAP berbasis akrual 

diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan 

organisasi di lingkungan pemerintah 

pusat/daerah, jika menurut peraturan 

perundang–undangan satuan organisasi 

dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan 

(PP No.71 Tahun 2010). 

 

Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual  

Indonesia, implementasi menyeluruh atas 

basis akuntansi ini  mulai dilaksanakan pada tahun 

anggaran 2015. Untuk mengakomodir penerapan 

tesebut, pada tahun 2010 Pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Berbasis Akrual sebagai pengganti dari Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Berbasis Akrual diterapkan dilingkup 
pemerintahan, baik dipemerintah pusat dan 

kementrian-kementriannya maupun di pemerintah 

daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP 

Berbasis Akrual diyakini akan berdampak pada 

peningkatan kualitas pelaporan keuangan di 

pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi 

keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar 

pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga 

terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010,  terdiri 

dari:   

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan 

2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis 

Kas 

3. PSAP 03 Laporan Arus Kas 

4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan 

5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan 

6. PSAP 06 Akuntansi Investasi 

7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap 

8. PSAP 08 Konstruksi dalam Pengerjaan 

9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 

10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan 

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi 

Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan 

11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 

12. PSAP 12 Laporan Operasional 

Laporan Keuangan  

Laporan Keuangan menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan 

“laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan 

oleh suatu entitas pelapor”. Menurut Erlina (2008: 

18) Laporan Keuangan adalah produk akhir dari 

proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan 

Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-

prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan 

keuangan adalah suatu hasil dari proses 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari 

transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas 

pemerintah yang dijadikan sebagai informasi 

dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan daerah dari pengambilan keputusan 

ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas 

pemerintah daerah yang memerlukannya. Laporan 

keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai 

dengan Standar Auntansi Pemerintahan (SAP). 

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan 

terdapat beberapa kelompok utama pengguna 

pelaporan keuangan pemerintah, namun tidak 

terbatas pada : 

1. Masyarakat. 

2. Para wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan 

lembaga pengawas. 

3. Pihak yang memberi atau berperan dalam 

proses donasi, investasi, dan pinjaman. 

4. Pemerintah. 

Tujuan umum laporan keuangan adalah 

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, 

realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, 

hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas 

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber daya. 

Komponen-komponen yang terdapat dalam 

satu set laporan keuangan pemerintah terdiri dari 

laporan pelaksanaan anggaran dan laporan 

finansial sehingga seluruh komponen menjadi 

sebagai berikut (Pernyataan No.1 PP No.71/2010 

paragraph 14) : 
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1. Laporan Realisasi Anggaran. 

2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 

3. Neraca. 

4. Laporan Operasional. 

5. Laporan Perubahan Ekuitas. 

6. Laporan Arus Kas. 

7. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Penyajian Laporan Keuangan pemerintah 

daerah 

Penyajian laporan keuangan merupakan hal 

yang sangat penting, menurut (Diamond, 2002) 

pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu 

elemen dasar dari transparansi fiskal dan 

akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1, alinea 49, 

(Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) 
dinyatakan bahwa neraca mencantumkan 

sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan 

setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak 

dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka 

panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, 

kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) setiap entitas pelaporan 

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:  

1. Akuntabilitas. 

2. Manajemen. 

3. Transparansi. 

4. Keseimbangan Antar Generasi. 

5. Evaluasi Kinerja. 

 

3. METODEPENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Analisis 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari pada 

kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Kendari. 

 

Analisis Data 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil wawancara dan studi 

dokumentasi dilapangan. 

 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, 

Pemutusan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan 

Huberman, 1992). Reduksi data yaitu memilih hal-

hal pokok, menyederhanakan dan mentransfer dari 

data kasar ke catatan lapangan yang sesuai dengan 

fokus penelitian. 

 

3. Penyajian Data 

Setelah data di reduksi, maka langkah 

analisis selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 

1992). Penyajian data digunakan agar 
mempermudah peneliti untuk dapat 

mendeskripsikan data sehingga dapat lebih mudah 

dipahami mengenai implementasi standar 

akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam 

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah 

kota kendari. 

 

4. Kesimpulan dan Verifikasi 

Tahap berikutnya adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

di kemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya (Sugiyono, 2016). Kesimpulan 

awal yang di kemukakan oleh peneliti akan 

didukung oleh data-data yang diperoleh 

dilapangan, jawaban dari hasil penelitian akan 

memberikan penjelasan dan kesimpulan atas 

permasalahan penelitian yang di teliti dalam 

penelitian ini. 

 

Definisi Operasional Variabel 

1. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 

merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang 

dijadikan sebagai pedoman dari penerapan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah berbasis akrual. 

2. Penyajian laporan keuangan merupakan hasil 

akhir atau pertanggungjawaban dari suatu 

laporan pada perusahaan atau instansi agar 

dapat menggambarkan karakteristik kualitatif 

laporan keuangan. 

 

HASIL DANPEMBAHASAN 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) Berbasis Akrual Dalam Penyajian 

Laporan Keuangan di Pemerintah Kota 

Kendari  

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 

Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa 
Basis akrual adalah basis akuntansi yang 



 
86                                        Rajab./  Analisis Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis..... 

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada 

saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 

atau dibayar. 

Halim dan Kusufi (2012: 53) 

menyimpulkan bahwa basis akrual mampu 
memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat 

dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut 

adalah tujuan manajerial dan pengawasan. 

Beberapa masalah aplikasi basis akrual yang 

dapat diidentifikasikan antara lain (Bastian, 2010: 

120) : 

1. penentuan pos dan besaran transaksi yang 

dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu 

yang mencatat. 

2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas 

ketika dikaitkan dengan nilai historis dan 
inflasi. 

3. Dalam pembandingan dengan basis kas, 

penyesuaian akrual membutuhkan prosedur 

administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya 

admnistrasi menjadi lebih mahal. 

4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit 

dikendalikan. 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
Berbasis Akrual diterapkan dilingkup 

pemerintahan, baik dipemerintah pusat dan 

kementrian-kementriannya maupun di pemerintah 

daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP 

Berbasis Akrual diyakini akan berdampak pada 

peningkatan kualitas pelaporan keuangan di 

pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi 

keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar 

pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga 

terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.  

Laporan keuangan adalah suatu hasil dari 

proses pengidentifikasian, pengukuran, 

pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) 

dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai 

informasi dalam rangka pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan daerah dari pengambilan 

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal 

entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. 

Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut 
harus sesuai dengan Standar Auntansi 

Pemerintahan (SAP). 

Dari hasil diatas yang dilakukan peneliti 

pada pegawai Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari mengenai 

penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual dalam penyajian laporan 
keuangan di pemerintah kota kendari, Peneliti 

mendapat pembahasan yakni dengan adanya 

peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 

yaitu Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) berbasis akrual dalam penyajian laporan 

keuangan. Pemerintah kota kendari menyadari 

bahwa dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) 

masih kurang untuk tenaga PNS yang berlatar 

belakang pendidikan akuntansi, atas dasar hal ini 

karena penerimaan PNS juga tidak 

memungkinkan untuk dilakukan lebih awal dari 

pada proses penerapan Permendagri No. 64 dan 

PP 71 ini. Maka langkah pertama yang dilakukan 

oleh pemerintah kota kendari yaitu menerima 

rekrutmen pegawai Non ASN/pegawai kontrak 

untuk tenaga akuntansi di semua dinas dan kantor 
badan lingkup pemerintah kota kendari, jadi 

pemerintah kota kendari merekrut tenaga 

akuntansi honorer yang di tempatkan di OPD 

kantor badan dan dinas, tetapi untuk kecamatan 

dan kelurahan tidak. jadi mereka nanti akan 

membantu peran PPK dalam menyusun laporan 

keuangan supaya bisa lebih mudah memahami 

dari penerapan Permendagri No. 64 dan PP 71, 

yang kedua yaitu pemerintah pusat maupun 

pemerintah kota selalu mengadakan pelatihan-

pelatihan untuk memperkenalkan atau 
mensosialisasikan PP 71 ini bagaimana tata cara 

penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, 

pelatihan itu baik diadakan dalam skala nasional 

yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah kota sendiri yang mendatangkan nara 

sumber untuk melatih ataupun mentraining PPK 

yang ada di masing-masing OPD dalam 

menyusun laporan keuangan. Untuk antisipasinya 

langkah-langkah yang dilakukan merekrut tenaga 

pegawai Non PNS, yang kedua itu mengadakan 

pelatihan secara rutin baik dari pemerintah pusat 
maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah itu sendiri. 

Pada saat sebelum diterapkannya Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 berbasis 

akrual dalam menyajikan laporan keuangan, 

pemerintah kota kendari menerapkan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 24 berbasis kas 

dalam menyajikan laporan keuangannya yang 

terdiri dari 4 komponen laporan keuangan yaitu, 1. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2. Neraca, 3. 

Laporan arus kas, dan 4. Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK). Pada saat setelah 
diterapkannya Permendagri No. 64 tentang 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual dan berlakunya PP 71 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) oleh 

pemerintah pusat mengenai penyajian laporan 

keuangan, jadi pemerintah kota kendari beralih 

dari sebelumnya PP 24 tentang Cash Basic dan 

sekarang sudah PP 71 tentang Accrual basic yang 

terdiri dari 7 komponen laporan keuangan, yaitu, 1. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2. laporan 

perubahan SAL, 3. Neraca 4. Laporan Perubahan 
Ekuitas (LPE), 5. Laporan Operasional (LO), 6. 

Laporan arus kas, dan 7. Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK). Dengan begitu dalam 

penyajian laporan keuangan semakin kompleks, 
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karna sebelumnya piutang tidak disusutkan karena 

belum adanya kewajiban untuk menyusutkan, 

setelah adanya PP 71 maka sudah menghitung 

penyusutan piutang, penyusutan aset tetap. Yang 

kedua adanya pelaporan operasional, untuk 

menghitung laporan operasional berapa 

pendapatan operasional tahun berjalan dan berapa 

beban operasional tahun berjalan. 

Hal yang dirasakan BPKAD khususnya 

bagian akuntansi yang mempunyai tugas 
menyajikan laporan keuangan, adanya beban kerja 

yang bertambah karena sistem pelaporannya 

bertambah, BPKAD juga harus lebih menghitung 

lagi terhadap akun piutang untuk perhitungan 

penyusutan piutangnya, yang kedua yaitu 

mengakui perhitungan tata cara perhitungan 

penyusutan aset tetap. Selain itu dengan adanya 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 

berbasis akrual pemerintah kota kendari dalam 

penyajian laporan keuangan yaitu pengungkapan 

pada belanja, utang dan pendapatan dapat lebih 
terperinci dan lebih kompleks sehingga dalam 

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah 

kota kendari (CALK) lebih dapat dipercaya dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Untuk perlakuan 

pendapatan jika di PP 24 cash basic pendapatan di 

catat hanya sebesar nilai yang terealisasi atau 

berbasis kas, berapa uang yang terealisasi itu yang 

dicatat sebagai pendapatan, tapi penyajiannya 

hanya tercatat di pendapatan LRA. Sekarang 

setelah PP 71 Accrual Basic pendapatan itu tidak 

hanya di akui berdasarkan kas itu di terima atau 
tidak di Kasda tapi ketika ada surat ketetapan 

pajak, surat ketetapan retribusi atau adanya 

dokumen yang bisa memastikan bahwa uang 

tersebut menjadi hak pemerintah atau akan di 

terima maka pendapatan itu kita harus catat 

sebagai pendapatan dan itu penyajiannya bukan 

didalam LRA tapi di catat didalam pendapatan LO 

dalam Laporan operasional. 

 

Perlakukan belanja dan beban, jika di PP 24 

cash basic perlakuannya hanya di catat murni 

seluruh uang yang kita keluarkan pada saat proses 
pembelian atau belanja dilakukan oleh masing-

masing SKPD tetapi ketika setelah PP 71 Accrual 

Cash dalam Laporan Operasional belanja itu belum 

mencerminkan beban, jadi kami harus menghitung 

berapa pengeluaran yang menjadi beban untuk 

pemanfaatan yang digunakan dalam aktifitas 

operasional SKPD. jadi belanja itu tidak utuhnya 

kita akui sebagai beban tapi kita harus menghitung 

kembali berapa masa manfaatnya yang sudah 

digunakan oleh SKPD dalam kegiatan operasional 

sampai dengan tahap pelaporan, tidak semuanya di 
catat sebagai belanja, jadi hanya dilakukan 

pencatatan berapa yang sudah membebani aktifitas 

operasional dalam waktu satu tahun untuk pada 

tanggal pelaporan Laporan Operasional. 

Peran PP 71 ini merupakan norma yang 

harus dibuatkan dalam aturan regulasi yang mana 

nanti dalam regulasi itu merupakan dasar bagi 

pemerintah kota kendari dalam penyajian, 

pengukuran, pengungkapan dan pelaporan-

pelaporan keuangan, dan pada PP 71 pemerintah 

kota kendari akan memilih aturan-aturan maupun 

norma-norma dalam menyusun kebijakan 

akuntansi bagaimana metode penyusutannya, 

bagaimana metode penghapusannya, dan 
bagaimana metode pencatatan persediaannya, 

disitu nanti akan dipilih norma-norma atau kaidah-

kaidah akuntansi ketika menyusun laporan 

keuangan berbasis akrual. Jadi peran PP 71 sangat 

penting sebagai dasar atau pedoman bagi 

pemerintah kota kendari untuk menyusun laporan 

keuangan berbasis akrual. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Perlakuan pendapatan, belanja dan beban 

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan, 

yaitu : 

Pada PP No 71 Tahun 2010 Accrual Basic, 

pendapatan tidak hanya di akui berdasarkan kas di 

terima atau tidak di Kasda tetapi ketika ada surat 

ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi atau 

adanya dokumen yang bisa memastikan bahwa 

uang tersebut menjadi hak pemerintah atau akan 

diterima maka pendapatan itu harus dicatat sebagai 

pendapatan dan penyajiannya bukan didalam LRA 

tetapi dicatat didalam pendapatan dalam Laporan 

operasional (LO). Belanja dan beban, untuk 

laporan operasional belanja belum mencerminkan 

beban, sehingga masih harus menghitung berapa 

pengeluaran yang menjadi beban untuk 

pemanfaatan yang digunakan dalam aktifitas 

operasional SKPD. Sehingga belanja tidak utuhnya 

di akui sebagai beban tetapi masih harus dihitung 

kembali berapa masa manfaatnya yang telah 

digunakan oleh SKPD didalam kegiatan 

operasional sampai dengan tahap pelaporan. Tidak 

semuanya tercatat sebagai belanja, hanya 

dilakukan pencatatan berapa yang sudah 

membebani aktifitas operasional dalam waktu satu 

tahun untuk pada tanggal pelaporan Laporan 

Operasional. 

Adanya penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) PP 71 berbasis akrual 
manfaat yang dirasakan pemerintah kota kendari, 

yakni : 

1. Lebih menggambarkan kondisi keuangan 
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pemerintah kota kendari yang lebih 

lengkap, lebih jelas dan dapat terukur. 
2. Dapat lebih dilakukan analisis untuk 

bahan pengambilan keputusan pimpinan, 

dan yang terakhir laporan keuangan lebih 

menggambarkan kondisi posisi atau 
kekayaan pemerintah kota kendari secara 

lebih lengkap. 
 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dijelaskan diatas, saran yang 

diajukan peneliti dalam rangka penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual 

dalam penyajian laporan keuangan pemerintah 

kota kendari, yaitu : 

1. Pemerintah kota kendari didalam menerapkan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 

berbasis akrual untuk menyajikan laporan 

keuangan BPKAD kota kendari lebih 

meningkatkan sektor Sumber Daya Manusia 

(SDM) dengan cara melakukan perekrutan 

SDM berlatar belakang pendidikan akuntansi 

dan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 

berbasis akrual dalam menyajikan laporan 

keuangan. 

2. Lembaga untuk lebih meningkatkan 

pemahaman mahasiswa mengenai Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 melalui 

mata kuliah sektor publik karena dengan 

pemahaman tersebut mahasiswa diharapkan 

mampu menerapkan pada saat terjun ke dunia 

kerja khususnya di pemerintahan. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih 

mengembangkan penelitian ini mengenai 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 

Berbasis akrual dalam penyajian laporan 

keuangan. 
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Paper type: Research Paper 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih 

program studi akuntansi di Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa STIE-66 Kendari angkatan 2020. Sampel penelitian 

sebanyak 40 responden pada mahasiswa jurusan akuntansi STIE-66 
Kendari. Penelitian ini menggunakan Analisis faktor dengan teknik 

Bartlett’s Tes of Sphericity, atau sama saja dengan uji korelasi 

Product Moment Pearson.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 

Faktor mutu program studi dengan kontribusi sebesar 29,67%, (2) 

Faktor motivasi dan bakat dengan kontribusi sebesar 18,06%, (3) 

Faktor biaya kuliah dengan kontribusi sebesar 12,03%, (4) Faktor 

efikasi diri dengan kontribusi sebesar 11,90%, (5) Faktor situasi 

ekonomi dengan kontribusi sebesar 7,69%. (6) Faktor lingkungan 

sosial dengan kontribusi sebesar 8,20% (7) Faktor karir keluarga 

dengan kontribusi sebesar 4,86%. (8) Faktor masa depan dengan 

kontribusi sebesar 7,60%. Faktor yang memberikan kontribusi 

terbesar dalam pemilihan Program Studi Akuntansi STIE-66 Kendari 
adalah faktor mutu prodi dengan kontribusi sebesar 29,67%. 

Sedangkan yang memiliki kontribusi terkecil adalah faktor karir 

keluarga dengan kontribusi sebesar 4,86%.  
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1. PENDAHULUAN 

Perguruan Tinggi merupakan tingkat 

pendidikan yang mendekati dunia kerja. Dalam 

perguruan tinggi, pendidikan yang di tempuh 

difokuskan pada satu bidang konsentrasi minat dan 
nantinya diharapkan dapat diimplementasikan 

dalam dunia kerja. Keinginan masyarakat terutama 

pemuda untuk memiliki karier yang baik dan 

berperan dalam ketatnya dunia persaingan, 

mendorong timbulnya begitu banyak perguruan 

tinggi yang menyebar di seluruh Indonesia. 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terdapat di 

Indonesia hanya dapat menampung calon 

mahasiswa yang tersaring dalam Seleksi Pemilihan 

Mahasiswa Baru (SPMB) melalui ujian yang 

dilakukan serentak di seluruh Indonesia.Tetapi 
bagaimana dengan calon mahasiswa yang tidak 

lolos seleksi masuk PTN? Hal ini menjadi peluang 

untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 

yang ingin memberikan layanan pendidikan 

kepada calon mahasiswa yang tidak lolos seleksi 

masuk PTN. Saat ini di setiap provinsi bahkan di 

setiap kota terdapat PTS. Perguruan Tinggi Swasta 

berlomba-lomba untuk merebut minat calon 

mahasiswa untuk mengenyam pendidikan di 

lembaga pendidikan tersebut. 

Menjamurnya Perguruan Tinggi Swasta 

pada kota–kota di tiap–tiap provinsi, juga terjadi di 

Provinsi Sultra. Banyaknya jumlah Perguruan 

Tinggi Swasta di Kendari, menyebabkan 
persaingan antar Perguruan Tinggi Swasta yang 

semakin ketat. Calon mahasiswa bebas memilih 

Perguruan Tinggi Swasta mana yang mereka 

minati sebagai tempat untuk mengikuti 

perkuliahan. PTS di Propinsi    

Sulawesi Tenggara berusaha untuk bersaing 

dengan menarik minat mahasiswa mengenyam 

pendidikan di salah satu lembaga pendidikan tinggi 

swasta tersebut. Layaknya dalam teori pemasaran, 

agar dapat menarik minat mahasiswa tersebut, PTS 

perlu mengetahui informasi mengenai kebutuhan 

dan keinginan konsumen, dimana dalam konteks 

ini konsumen adalah mahasiswa PTS di Kendari. 

Informasi itu dapat dijadikan dasar pijakan 

pengambilan keputusan yang berkualitas oleh 
PTS-PTS di Kendari dalam merebut pangsa pasar. 

Pada era globalisasi yang serba maju dan 

bebas ini masyarakat semakin dihadapkan dalam 
tantangan persaingan, khususnya pesaingan dalam 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, 

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa kemajuan 

tekhnologi yang tidak terbatas terjadi setiap hari, 

menit, bahkan detik, di setiap belahan dunia. 

Dimana perkembangan dan kemajuan tersebut 

secara otomatis menjadi tuntutan yang harus 

dipenuhi untuk memberi kemudahanbagi setiap 

orang. Masyarakat semakin haus akan perubahan 

yang lebih maju dalam memenuhi  kebutuhan 

hidup masyarakat itu  sendiri. 

Seperti yang kita ketahui kebebasan 

berinteraksi di luar batas negara sudah menjadi 

persyaratan pengembanan diri, baik dalam 

pengertian individu maupun kelompok organisasi. 

Contoh kecil yang sudah dihadapan mata adalah 

AEC (Asean Economic community) 2015. Hal 

tersebut mengindikasikan persaingan yang 

semakin ketat. Selain itu karena semakin pesatnya 

pertumbuhan ekonomi di segala lini usaha, baik 

usaha kecil menengah hingga berskala besar sangat 

membutuhkan Akuntansi sebagai alat untuk 
melihat pelaporan keuangan di suatu usaha 

tersebut, selain itu juga digunakan sebagai alat 

pengambil keputusan. 

Akuntansi merupakan salah satu jurusan 

yang masih banyak diminati oleh para mahasiswa 

di fakultas ekonomi pada saat ini, karena masih 

banyak pekerjaan yang dapat diisi oleh para 

lulusannya. Sejalan dengan perkembangan dunia 

usaha dan kebutuhan masyarakat sekarang menjadi 

semakin kompleks, maka dituntut adanya 

perkembangan berbagai disiplin ilmu termasuk 

akuntansi sebab akuntansi memegang peranan 

penting dalam ekonomi dan sosial, karena setiap 

pengambilan keputusan yang bersifat keuangan 

harus berdasarkan informasi akuntansi.  

Belajar di perguruan tinggi diharapkan 

seseorang mengalami proses belajar secara formal 

yang akan memberikan wawasan pengetahuan, 
keterampilan, dan perilaku tertentu sesuai dengan 

apa yang ingin dituju oleh lembaga pendidikan 

(Erlita, Sony, 2011). Pada dasarya faktor – faktor 

yang mempengaruhi mahasiswa memilih jurusan 

pada Perguruan tinggi sebagai tempat kuliah 

diantaranya ; faktor budaya, faktor sosial, faktor 

pribadi serta faktor psikologis, sedangkan Faktor 

lain yang mempengaruhi pemilihan jurusan 

pemilihan jurusan adalah faktor keluarga, 

individual, prospek dan lapangan pekerjaan atas 

jurusan tersebut, situasi ekonomi motivasi, 
persepsi, keyakinan dan sikap serta minat. Dalam 

ilmu sosial khususnya dalam fakultas ekonomi, 

akuntansi merupakan primadona karena begitu 

banyak mahasiswa yang memilih jurusan 

akuntansi tersebut.   

Berdasarkan hasil penelitian Basuki dalam 

(Sar’i, Irsadsyah dan Djamil) menyebutkan bahwa 

rata-rata mahasiswa memilih jurusan akuntansi, 

didorong oleh keinginan mereka untuk menjadi 

profesional di bidang akuntansi (Erlita 2011). 

Selain itu mereka juga termotivasi oleh anggapan 

bahwa akuntan di masa mendatang akan sangat 

dibutuhkan oleh banyak organisasi dan 

perusahaan, khususnya di Indonesia.. Menurut 
hasil penelitian Basuki (1999 dalam Beny dan 

Yuskar 2006) rata-rata mahasiswa memilih jurusan 

akuntansi, didorong oleh keinginan mereka untuk 
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menjadi profesional dibidang akuntansi. Selain itu, 

mereka juga termotivasi oleh anggapan bahwa 

akuntan di masa mendatang akan sangat 

dibutuhkan oleh banyak organisasi dan 

perusahaan, khususnya di Indonesia (Erlita 2011). 

Selain itu, mereka juga termotivasi oleh anggapan 

bahwa akuntan di masa mendatang akan sangat 

dibutuhkan oleh banyak organisasi dan 

perusahaan, khususnya di Indonesia (Erlita 2011). 

Sumber daya yang kompeten ini dapat dihasilkan 
melalui pendidikan di  perguruan tinggi. Ludigdo 

(2009) menyatakan bahwa program studi di 

perguruan tinggi akan dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Manusia pada umumnya membutuhkan 

pendidikan yang merupakan sarana belajar untuk 

menggapai cita-cita yang diinginkan. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka peluang 

untuk menggapai cita-cita dan keberhasilan 

semakin besar. Hal ini tidak dapat dipungkiri 

karena dengan belajar dapat mengasah 

kemampuan pola berpikir, kemampuan 

menganalisis, cara berkomunikasi yang baik, dan 

nalar. Untuk mencapai keberhasilan dalam 
menempuh pendidikan dibutuhkan motivasi belajar 

yang tinggi secara berkesinambungan serta tidak 

mudah putus asa. Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Puncak dari pendidikan yang dimulai dari jenjang 

pendidikan dasar, menengah pertama dan sekolah 

menengah atas adalah di perguruan tinggi. 

Sulistyawati, dkk (2017) dalam hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa minat,potensi 

diri, dukungan orang tua, dan peluang pekerjaan 

berpengaruh positif terhadap proses pengambilan 

keputusan terhadap jurusan akuntansi. Berdasarkan 

saran yang diambil dari penelitian sebelumnya dan 

yang akan membedakan penelitian ini dari 

penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan 

variabel baru yaitu faktor rekomendasi dari 

sekolah. Yang mana berdasarkan pengalaman 

peneliti sebagai siswa sekolah menengah atas dan 
pengalaman teman-teman dari peneliti 

berkemungkinan bahwa rekomendasi sekolah juga 

memiliki pengaruh terhadap penentuan 

pengambilan keputusan dalam memilih program 

studi. Hal ini dikarenakan karena beberapa 

inidikator sekolah merekomendasikan sebuah 

pilihan program studi kepada siswa salah satunya 

yaitu agar meningkatkan citra dari suatu sekolah 

disebabkan karena siswa yang telah lulus tersebut 

merupakan hasil dari proses belajar disekolah yang 

bersangkutan dan sudah menciptakan output dalam 

bentuk siswa-siswi terbaik dan telah diterima oleh 

universitas ternama dengan program studi 

akuntansi berakreditasi B.  

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam 

Kendari adalah sebuah institusi pendidikan 

berbentuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang 

terletak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam (STIE 

Enam Enam) Kendari berdiri pada 11 Oktober 

1994. Yang beralamat di Jl. Bunga Kamboja No 79 
Kemaraya, kota Kota Kendari, Provinsi Sulawesi 

Tenggara, Indonesia, Indonesia. Dan berada di 

bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan 

Enam Enam Bumi Kendari. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Ruang lingkup penelitian ini adalah 

menganalisis analisis faktor yang mempegaruhi 

keputusan mahasiswa dalam memilih program 

studi akuntansi   Instrumen penelitian adalah suatu 

alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2016, 

hlm.102). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kuesioner dan Wawancara. 

Kuesioner atau angket merupakan alat 

pengumpulan data yang memuat sejumlah 
pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab 

oleh subjek. 

 

3.METODEPENELITIAN 
3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah faktor yang 

mempegaruhi keputusan mahasiswa dalam 

memilih Program Studi Akuntansi pada STIE 
Enam Enam Kendari yang diukur berdasarkan 

Mutu Program Studi, Motivasi dan Minat, 

Biaya Kuliah, Efikasi Diri, Situasi Ekonomi, 
Lingkungan Sosial, Karir Keluarga dan Masa 

Depan. 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari  dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. (Sugiyono, 2016, hlm 80). 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2010: 

173) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa program studi akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari angkatan 2019 berjumlah 157 

orang. 
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2. Sampel Penelitian 

Penentuan ukuran sampel Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut, populasi yang besar tidak 

mungkin secara keseluruhan dapat diteliti. Karena 
keterbatasan waktu, tenaga dan dana maka peneliti 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

harus betul-betul representatif (mewakili) 

(Sugiyono, 2016: 81). Menurut Sudjana (2005) 

sampel adalah bagian yang  diambil dari populasi. 

Jadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa program studi akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari angkatan 2019. 
 

3.7. Metode Analisis Data  

Metode Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis faktor. Analisis faktor 
adalah metode untuk menganalisis sejumlah 

observasi dipandang dari segi interkolasinya, untuk 

menetapkan apakah variasi-variasi yang nampak 

dalam observasi itu mungkin berdasar atas 
sejumlah kategori dasar yang jumlahnya lebih 

sedikit daripada yang nampak dalam observasi itu 

(Sumadi, 2001:274). 

3.7. Definisi Operasional Variabel 

1. Mutu program studi adalah seperangkat tolok 

ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup 

masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat 

pendidikan yang dipenuhi oleh unsur 
pelaksana akademik dalam kesatuan rencana 

belajar sebagai pedoman penyelenggaraan 

pendidikan akademik dan atau profesional 
yang diselenggarakan atas dasar suatu 

kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa 

dapat menguasai dan memahami ilmu 

pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai 
dengan sasaran kurikulum. 

2. Motivasi dan minat adalah suatu rasa 

keterikatan yang menghasilkan respon terarah 
terhadap objek tertentu yang memberikan 

kepuasaan kepadanya yang menimbulkan 

perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi 
untuk mencapai tujuan. 

3. Biaya kuliah adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pengeluaran tentang 
perkuliahan. 

4. Efikasi diri adalah suatu keyakinan atau 

kepercayaan diri individu mengenai 

kemampuannya untuk mengorganisasi, 
melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, 

menghasilkan sesuatu dan mengimplementasi 

tindakan untuk mencapai kecakapan tertentu. 
5. Situasi ekonomi adalah keadaan baik atau 

lancar dan tersendatnya perjalanan ekonomi. 

6. Lingkungan sosial adalah interaksi atau 

hubungan kemasyarakatan yang  memiliki 
keterkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. 

7. Karir keluarga adalah perkembangan dan 

kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan jabatan 

dan sebagainya yang dapat memberikan 
harapan untuk maju dan untuk kepentingan 

keluarga. 

8. Masa depan adalah masa yang akan datang 

yang sering dikaitkan dengan keinginan dan 
harapan seseorang untuk memiliki kehidupan 

yang lebih baik dari masa kini atau masa 

lampau. 
 

4. HASIL DANPEMBAHASAN 

4.2. Deskripsi Data Hasil Peneltian 

4.2.1. Hasil Kuesioner 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner 

ke 45 orang responden, didapat hasil skor 

tertinggi 45 sedangkan skor terendah adalah 
40. Adapun untuk skor masing-masing faktor 

seperti yang terlihat pada tabel 4.1 : 
Tabel 4. 1 Skor Tertinggi dan Terendah Masing- 

Masing Faktor 
 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2021 

 

Berdasarkan  tabel 4.1 bahwa faktor budaya 

didapat skor tertinggi 10 dan skor terendah 3, 

faktor sosial didapat skor tertinggi 11 dan skor 

terendah 4, faktor pribadi didapat skor tertinggi 22 

dan skor terendah 11, dan faktor psikologi didapat 

skor tertinggi 40 dan skor terendah 20. Dari 

masing-masing faktor dipilih secara acak 

responden yang memiliki skor tertinggi untuk 

kemudian dilakukan wawancara. 

4.2.3. Analisis Faktor 

Pengolahan data faktor-faktor yang 

mempengaruhi terhadap keputusan memilih 

Program Studi Akuntansi dilakukan dengan teknik 

analisis faktor. Melalui menu analisis faktor untuk 

melihat korelasi antar variabel, kemudian direduksi 

data untuk menghasilkan beberapa kumpulan 

variabel baru. Proses reduksi data yang pertama 

menghasilkan nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy (KMO-MSA). 

KMO mengukur kelayakan sampling, yaitu 

suatu indeks yang digunakan untuk meneliti 

ketepatan analisis faktor. Apabila koefisien KMO 

antara 0,5-1,0 berarti analisis faktor tepat 

No Faktor 
Jumlah Skor 

Tertinggi Terendah 

1 FaktorBudaya 10 3 

2 FaktorSosial 11 4 

3 FaktorPribadi 22 11 

4 FaktorPsikologis 40 20 
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sedangkan apabila kurang dari 0,5 analisis faktor 

dikatakan tidak tepat. 

Tabel 4. 2 Uji Bartlett KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-OlkinMeasureofSamplingAdequacy. 0,738 

Bartlett's Test 

ofSphericity 
Approx.ChiSquare 778,602 

 Df 0,300 

 Sig. 0,000 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2021 

Tabel 4.2 menyajikan kelayakan ukuran 

kecukupan sampel adalah 0,738 dan uji bartlett 

menunjukkan angka perkiraan sebesar 778,602 

dengan df 300 dan signifikansi 0,000. Karena nilai 

Kaiser-Meyer-Olkin ukuran kecukupan sampel 

lebih besar dari 0,5 maka analisis faktor dapat 

dilanjutkan. 

Proses selanjutnya adalah dengan melihat 

tabel anti-image corelation.Analisis ini merupakan 

sajian hasil analisis korelasi antar item yang 

menjadi indikator dari faktor-faktor pertimbangan 

pemilihan program studi yang menunjukkan 

korelasi (r) antar item satu dengan item yang lain, 

yang mungkin dapat atau tidak dapat dimasukkan 

dalam persamaan analisis faktor. Nilai ukuran 

kecukupan sampel secara ringkas dapat dilihat 

pada tabel 4.3. 

Dapat dilihat dari tabel 4.3 bahwa semua 

variabel memiliki nilai ukuran lebih dari 0,5. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor-faktor 

tersebut cukup efektif. Selanjutnya analisis yang 
dilakukan adalah analisis Communality, analisis ini 

merupakan jumlah varian yang disumbangkan oleh 

suatu variabel lainnya yang tercakup dalam 

analisis.  

Hasil analisis ini adalah untuk 

menunjukkan seberapa jauh suatu variabel terukur 

mempunyai ciri yang dimiliki variabel-variabel 

yang lain. Koefisien communality disebut cukup 

efektif apabila bernilai >50%. Seperti yang 

terlihat: 

Dapat dilihat dari tabel 4.4 menunjukan 

seberapa besar variabel-variabel dapat menjelaskan 

faktor. Dari variabel latar belakang keluarga (X1) 
diperoleh nilai 0,663. Pada variabel (X2) nilainya 

sebesar 0,755 artinya variabel (X2) dapat 

menjelaskan faktor 75,5% dan seterusnya. Dari 

tabel 4.4 dilihat juga bahwa semua item nilainya 

lebih besar dari 0,50 sehingga dapat dikatakan 

bahwa faktor-faktor yang bersangkutan cukup 

efektif. Langkah selanjutnya adalah melakukan 

proses ekstraksi variabel. Analisis ini merupakan 

jumlah varian yang dijelaskan oleh setiap faktor-

faktor yang mempunyai nilai eigenvalue >1, maka 

faktor tersebut akan dimasukkan ke dalam model. 

4.3. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis 

4.3.1. Hasil Pengujian Model Regresi 

 
Membuktikan hipotesis penelitian yang 

diajukan dalam penelitian ini, digunakan metode 

regresi linear berganda dengan hasil analisis 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 3. Nilai MSA untuk 25 variabel 

No Variabel Nilai 

Ukuran 

1 Latarbelakangkeluarga 0,588 

2 Dorongantemansaya 0,504 

3 Prospekkarirdarisuatupekerjaandimasadepan 0,772 

4 Keluarga 0,743 

5 OrangTua 0,652 

6 Statussosialyangdiharapkan 0,773 

7 Keterbatasanusia 0,642 

8 Kemudahan memperoleh pekerjaan 0,822 

9 Penghasilan orang tua 0,734 

10 Biaya pendidikan 0,685 

11 Ketersediaan beasiswa 0,659 

12 Ketertarikan terhadap mata pelajaran Akuntansi 0,738 

13 Keterampilan yang dimiliki 0,691 

14 Semangat belajar 0,723 

15 Cita-cita yang dimiliki 0,679 

16 Keberhasilan alumni 0,782 

17 Kurikulum 0,609 

18 Citra/image 0,770 

19 Dosen 0,828 

20 Issue positif 0,715 

21 Status akreditasi 0,702 

22 Latar belakang pendidikan sebelumnya 0,770 

23 Kelengkapan fasilitas jurusan 0,853 

24 Tingkat intelegensi yang dimiliki 0,767 

25 Pengembangan potensi diri 0,781 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2021 

Tabel 4. 4 Communalities analisis faktort pada 

tabel 4.4. 
Communalities 

Variabel 
Nilai 

Awal 

Nilai 

Ekstraksi 
Variabel 

Nilai 

Awal 

Nilai 

Ekstraksi 

X1 1,000 0,663 X3.2 1,000 0,684 

X2 1,000 0,755 X3.3 1,000 0,742 

X3 1,000 0,632 X4.1 1,000 0,576 

X4 1,000 0,729 X4.2 1,000 0,706 

X5 1,000 0,691 X4.3 1,000 0,529 

X6 1,000 0,711 X5.1 1,000 0,702 

X7 1,000 0,656 X5.2 1,000 0,783 

X8 1,000 0,672 X6.1 1,000 0,696 

X9 1,000 0,735 X6.2 1,000 0,713 

X10 1,000 0,625 X6.3 1,000 0,689 

X11 1,000 0,625 X7.1 1,000 0,723 

X12 1,000 0,752 X8.1 1,000 0,615 

X13 1,000 0,723 N = 40  

ExtractionMethod:PrincipalComponentAnalysis 

Sumber: Data Primer DiolahTahun 2021 

Tabel 4.9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
F Sig. 

154,243 0,000a 

Koefisien regresi = 1,273 

R Square           =  0,860 

R           =  0,925 

Standar error      =  1,754 

F  tabel                =  1,34 

t   tabel                 = 1,991 

N = 40 

α  = 0,05 

Sumber: Data Primer DiolahTahun 2021 



 

 

95 
 

Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 90-99 

Pada tabel 4.9. tersebut maka model regresi 

yang dihasilkan sebagai model penjelas pengaruh 

dimensi mutu program studi, motivasi dan minat, 

biaya kuliah efikasi diri, situasi ekonomi, 

lingkungan sosial, karir keluarga dan masa depan 

dapat dinyatakan dan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai R2 (R-Square) sebesar 0,860 

menunjukan bahwa besarnya pengaruh 

langsung dimensi mutu program studi, 

motivasi dan minat, biaya kuliah efikasi diri, 
situasi ekonomi, lingkungan sosial, karir 

keluarga dan masa depan terhadap program 

studi akuntansi adalah 86% sehingga pengaruh 

variabel lain yang tidak dijelaskan dalam 

model sebesar 14%.  

2. Nilai R (angka koefisien korelasi) sebesar 

0,925 menunjukan bahwa keeratan hubungan 

langsung antara dimensi mutu program studi, 

motivasi dan minat, biaya kuliah efikasi diri, 

situasi ekonomi, lingkungan sosial, karir 

keluarga dan masa depan terhadap program 
studi akuntansi adalah sebesar 92,5%. 

Hubungan ini secara statistika tergolong sangat 

kuat, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (1999:216) bahwa hubungan yang 

tergolong sangat kuat sebesar 0,80-1,000. Oleh 

karena itu, model regresi yang dihasilkan dapat 

dikatakan sebagai model yang “Fit” atau dapat 

menjadi model penduga yang baik dalam 

menjelaskan pengaruh dimensi mutu program 

studi, motivasi dan minat, biaya kuliah efikasi 

diri, situasi ekonomi, lingkungan sosial, karir 
keluarga dan masa depan terhadap program 

studi akuntansi memiliki keeratan yang kuat. 

3. Signifikansi pengaruh dimensi mutu program 

studi, motivasi dan minat, biaya kuliah efikasi 

diri, situasi ekonomi, lingkungan sosial, karir 

keluarga dan masa depan terhadap program 

studi akuntansi diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,000 yang berarti lebih besar dari 

nilai =0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 

1,273. Karena itu dimensi mutu program studi, 

motivasi dan minat, biaya kuliah efikasi diri, 
situasi ekonomi, lingkungan sosial, karir 

keluarga dan masa depan secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

program studi akuntansi. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.4.1. Mutu Program Studi 

Faktor mutu program studi 
merupakan faktor yang penting dalam 
pemilihan program studi. Secara umum 
responden melihat dan mempertimbangkan 
mutu ataupun kualitas suatu program studi 
mulai dari status akreditasi, dosen yang 
profesional, kelengkapan fasilitas, issue 
positif suatu program studi, serta keberhasilan 

alumni dari program studi tersebut. Menurut 
(Anggraeni, Faizah: 2016) faktor program 
studi merupakan faktor yang turut 
berkontribusi dalam pemilihan jurusan. Secara 
umum responden melihat dan 
mempertimbangkan sebuah program studi 
sebelum masuk ke program studi tersebut. 
Mereka menyatakan bahwa sarana dan 
prasarana yang dimiliki suatu program studi 
menjadi daya tarik bagi responden. Selain 
sarana dan prasarana, responden juga 
mempertimbangkan tenaga pengajar yang 
kompeten, mata kuliah yang ditawarkan serta 
status akreditasi menjadi pertimbangan 
sebelum memilih program studi, karena status 
akreditasi akan menunjukkan bagaimana 
kualitas suatu program studi. Begitu juga 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
(Bahri Kamal dan Ghea Dwi Rahmadiane: 
2017) yang menyatakan bahwa akreditasi 
program studi berpengaruh terhadap 
keputusan memilih program studi. Semakin 
tinggi akreditasi program studi maka semakin 
tinggi keputusan memilih program studi. 

Sama halnya pada penelitian ini seperti 
yang diungkapkan responden dalam 
wawancara dengan peneliti, mereka 
mengungkapkan bahwa mereka memilih 
Program Studi Akuntansi ini salah satunya 
karena mereka mendapat informasi bahwa 
dosen di Program Studi Akuntansi STIE 
Enam Enam Kendari ini adalah dosen yang 
profesional, lalu mereka juga mendapat 
informasi tentang issue positif Program Studi 
Akuntansi STIE Enam Enam Kendari yaitu 
tentang keberhasilan Program Studi Akuntansi 
STIE Enam Enam Kendari dalam menggelar 
kegiatan Akuntansi. 

Pemilihan program studi yang memiliki 
mutu yang baik tentunya responden 
mengharapkan bisa mengembangkan potensi 
mereka dengan baik, mereka juga 
mengharapkan dengan memilih program studi 
ini bisa mempermudah mereka dalam 
memperoleh pekerjaan sehingga mendapat 
status sosial yang diharapkan. 
 
4.4.2. Motivasi dan Minat 

Motivasi merupakan salah satu faktor 
yang menjadi pertimbangan dalam memilih 
suatu program studi. Motivasi mahasiswa 
dalam memilih Program Studi Akuntansi 
bermacam-macam dan berbeda antara satu 
dengan yang lain. Motivasi ini muncul karena 
didorong oleh adanya kebutuhan yang 
dimiliki oleh setiap orang. Adanya motivasi 
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belajar pada mahasiswa akan menyebabkan 
semakin kuatnya kemauan dalam diri 
mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar, 
sekaligus memberikan haluan atau arahan 
kepada pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan dari kegiatan yang telah 
dilakukannya. Dorongan motivasi juga akan 
menyebabkan mahasiswa mempunyai 
kemauan keras dalam mencapai prestasi 
belajar yang tinggi dan ia akan selalu 
berusaha memperjuangkan keinginannya 
tersebut hingga mencapai cita-cita dalam 
hidupnya (Basilia Ria Irmawati: 2008). 
 
4.4.3. Biaya Kuliah 

Biaya kuliah sangat mempengaruhi 

mahasiswa dalam memilih program studi. Yang 

dalam hal ini adalah biaya pendidikan lainnya. 

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen 

masukan instrumental yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan 

bahwa proses pendidikan tidak akan dapat berjalan 

tanpa dukungan biaya. Oleh karena itu seseorang 

pasti mengharapkan biaya pendidikan yang murah 

dengan kulitas program studi yang bagus, terutama 

bagi mereka yang kurang mampu. Selain itu 

ketersediaan beasiswa juga mempengaruhi mereka 

untuk memilih program studi. 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Desy Irana Dewi Lubis dan 

Rahmat Hidayat: 2017) yang menyatakan bahwa 

biaya pendidikan yang penelitian tersebut disebut 

dengan harga memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Begitu 

juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (I 

Ketut Martana dan Dewi Andriana: 2019) yang 

menyatakan bahwa harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan memilih program studi. Pada 

penelitian ini pun responden memilih Program 

Studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari karena 

menurut mereka biaya kuliahnya tidak terlalu 

mahal dibandingkan dengan program studi lain 

atau pun perguruan tinggi lainnya. 
 

4.4.4. Efikasi Diri 

Efikasi diri juga menjadi faktor penentu 

dalam memilih sebuah program studi. Efikasi diri 

adalah ekspektasi dari keyakinan mengenai 

seberapa jauh seseorang mampu melakukan suatu 

perilaku dalam situasi tertentu. Efikasi diri yang 

positif adalah keyakinan untuk mampu melakukan 

perilaku yang dimaksud, tetapi apabila efikasi diri 

negatif maka seseorang akan enggan untuk 

mencoba suatu perilaku tertentu (Friedman dan 

Schustak, 2006). 

 

Penelitian ini responden yang memilih 

program studi ini dipengaruhi oleh keyakinannya 

mengenai kurikulum dan tingkat intelegensi yang 

dimiliki, serta keyakinan ataupun kepercayaan dari 

keluarga dan mereka menganggap kurikulum di 

Program Studi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari itu cukup dapat mereka pahami, karena 

mereka memiliki efikasi diri mengenai tingkat 

intelegensi mereka yang baik. Hal ini sejalan 

penelitian yang dilakukan oleh (Fahmi Arief Al-

Faraqi: 2015) yang menyatakan terdapat pengaruh 

yang signifikan antara efikasi diri terhadap 

pengambilan keputusan memilih jurusan. 
 

4.4.5. Situasi Ekonomi 
 

Secara teoritis memang dinyatakan bahwa 

orang tua yang status sosial ekonominya tinggi 

mampu membimbing, mengarahkan dan memberi 

masukan kepada anaknya dalam memilih program 

studi di perguruan tinggi. Selain itu mereka juga 

mampu menyediakan kondisi atau lingkungan 

belajar serta sarana dan prasarana belajar yang 

memadai untuk menunjang pendidikan anaknya 

(Basilia Ria Irmawati: 2008). Untuk itu mereka 

yang penghasilan orang tuanya dibawah standar, 

mereka lebih memilih program studi dengan biaya 

yang murah, salah satunya Program Studi 

Akuntansi STIE Enam Enam Kendari yang 

responden anggap biayanya cukup murah. Hal ini 

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Rika Pristian Fitri Astuti: 2016) yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara status sosial ekonomi orang tua 

terhadap perilaku konsumsi. Selain itu adanya 

pembatasan usia masuk kerja sebagai tenaga 

pendidik juga mempengerahi responden untuk 

memilih Program Studi Akuntansi karena menurut 

mereka program studi ini tidak hanya bisa 

berpeluang untuk menjadi tenaga pendidik di suatu 

instusi saja namun mereka bisa membuka usaha 

sendiri seperti guru privat Akuntansi atau 

pekerjaan lainnya. 
 

4.4.6. Lingkungan Sosial 
 

Lingkungan sosial merupakan faktor yang 

menjadi pertimbangan mahasiswa dalam memilih 

suatu program studi. Lingkungan sosial yang 

sangat berperan penting disini adalah orang tua 

dan teman sebaya. Orang tua biasanya menjadi 

faktor penentu pengambilan keputusan karena 

orang tua memberikan masukan-masukan pada 

anaknya serta menjadi pihak yang membiayai 

kuliah (Saputro, Marhadi: 2017).  

Pengaruh teman akan semakin besar bila 

perhatian orang tua kurang mencukupi. 
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Kebanyakan saran atau pendapat yang mereka 

minta kepada temannya adalah mengenai 

keunggulan dan kelemahan dari program studi 

yang akan mereka pilih serta pekerjaan yang sesuai 

dengan bidang ilmu dari prodi yang bersangkutan. 

(Cardina, Meryna: 2005) 
 

4.4.7. Karir Keluarga 

Pada faktor ini terdiri dari variabel latar 

belakang keluarga. Latar belakang keluarga juga 

mempengaruhi sebagian responden dalam memilih 

Program Studi Akuntansi. Orangtua memiliki 

pengaruh terhadap tingkah laku, dan pengalaman 

anaknya. Perbedaan pengaruh orangtua memiliki 

persepsi seorang anak mengikuti jejak orangtua 

dalam pemilihan karirnya. Pengaruh orangtua 

sangat tinggi bagi anaknya karena anak mendapat 

pendidikan dini dan menjadi prilaku yang baik 

apabila anak melihat tingkah laku orangtua dengan 

baik (Arnita, Vina: 2018).  

Penelitian ini sebagian responden 

menyatakan bahwa orang tua dan saudara 

responden berprofesi sebagai guru Akuntansi, 

sehingga memotivasi responden untuk mengikuti 

jejak keluarganya. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang dikemukakan oleh Chen dan Lai (2010) 

dalam penelitiannya di Taiwan menyatakan bahwa 

keinginan anak untuk berwirausaha di masa yang 

akan datang dapat dikuatkan dengan pengalaman 

yang dimiliki keluarganya dalam berwirausaha. 

Kesuksesan dan kegagalan yang dialami oleh 

keluarganya dalam menjalankan usaha dapat 

menguatkan keinginan anak untuk mengikuti jejak 

orang tuanya dan menjadi seorang wirausaha. 
 
4.4.8. Masa Depan 

Faktor ini tentunya juga sangat 

mempengaruhi seseorang dalam memilih program 

studi. Cita-cita merupakan target yang ingin 

dicapai oleh seseorang. Dengan adanya cita-cita 

tersebut akan memotivasi seseorang untuk 

melakukan sesuatu hal yang maksimal untuk 

mewujudkan cita-citanya. Untuk itu seseorang 

dalam memilih program studi tentu akan 

menyesuaikan dengan cita-citanya, sama seperti 

dengan yang dilakukan responden mereka memilih 

Program Studi Akuntansi karena mereka bercita-

cita menjadi seorang pegawai negeri. Selain itu 

lulusan Program Studi Akuntansi tidak hanya 

menjadi pegawai negeri saja, namun bisa bekerja 

di berbagai bidang. Sama halnya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Muhlisin, Ahmad: 2017) 

yang menyatakan bahwa faktor instrinsik yang 

paling tinggi yaitu cita-cita menjadi guru dengan 

persentase sejumlah 18,9%. Profesi menjadi guru 

sekarang menjadi trend dan masih menjadi profesi 

yang dihormati di masyarakat sehingga menjadi 

daya tarik tersendiri untuk mengambil program 

studi pendidikan. Terlebih saat ini guru 

mendapatkan tunjangan profesi berupa sertifikat 

pendidik yang turut menjadi daya tarik tersendiri 

bagi mahasiswa dalam menempuh pendidikan. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa dari 25 variabel terbentuk 8 

faktor yang berbeda, yaitu: 

1. Mutu program studi merupakan faktor yang 

penting dalam pemilihan program studi 

akuntansi dengan kontribusi sebesar 29,67%. 

Yang berarti responden melihat dan 

mempertimbangkan sebuah program studi 

sebelum masuk ke program studi Akuntansi 

STIE Enam Enam Kendari. 

2. Motivasi belajar pada mahasiswa 

memberikan haluan atau arahan kepada 

pencapaian tujuan pada program studi 

Akuntansi STIE Enam Enam Kendari dengan 

kontribusi sebesar 18,06%. 

3. Biaya kuliah sangat mempengaruhi 

mahasiswa dalam memilih program studi. 

Akuntansi STIE Enam Enam Kendari dengan 

kontribusi sebesar 12,03% 

4. Efikasi diri faktor penentu dalam memilih 

sebuah program studi dengan kontribusi 

sebesar 11,90%. 

5. Situasi ekonomi salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi mahasiswa memilih 

program studi Akuntansi STIE Enam Enam 

Kendari dengan kontribusi sebesar 7,69%. 

6. Lingkungan sosial merupakan faktor 

mahasiswa dalam memilih suatu program 

studi Akuntansi STIE Enam Enam Kendari 

dengan kontribusi sebesar 8,20%. 

7. Faktor karir keluarga dengan kontribusi 

sebesar 4,86% artinya faktor ini terdiri dari 

variabel latar belakang keluarga. 

8. Masa depan merupakan memilih program 

studi dengan kontribusi sebesar 7,60%. 

Artinya cita-cita tersebut akan memotivasi 

seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang 

maksimal untuk mewujudkan cita-citanya.   
 

5.2. Saran 

1. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti 8 

variabel dan 25 indikator untuk itu sebagai 

berikut:  

2. Pada STIE-66 Kendari agar penelitian ini 
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menjadi rujukan dan masukan untuk 

diimplentasikan terkait hal-hal yang menjadi 

faktor penyebab mahasiswa memilih program 

studi akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Enam Enam Kendari. 

3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan 

menambah variabel yang akan dijadikan 

variabel penelitian yang diduga mempengaruhi 

pemilihan Program Studi Akuntansi dan 

diharapkan peneliti dapat memperluas 

responden yang dijadikan sampel pada 

mahasiswa Program Studi Akuntansi. 

4. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

meningkatkan kualitas bagi pihak yang 

berkepentingan. 
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Paper type: Research Paper 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan terhadap 

kualitas laporan keuangan Pemda Kota Kendari, serta faktor- faktor 

pendukung Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan 

terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Kota Kendari. Responden 

dalam penelitian ini sebanyak 7 (Tujuh) orang yang terdiri Kepala 

Badan BPKAD, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang 

Penatausahaan dan Akuntansi, penanggungjawab SIMDA Keuangan 

Bidang anggaran, penanggungjawab SIMDA Keuangan Bidang 

Penatausahaan dan akuntansi, dan faktor-faktor lainnya yang 

memiliki wewenang untuk mengoprasikan SIMDA Keuangan yang di 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Kendari. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan 

responden menggunakan panduan wawancara dan studi dokumentasi 

dokumen terkait. Wawancara dan data yang dikumpulkan dianalisis 

dengan menggunakan metode deskriptif.Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa adanya penerapan Sistem Informasi Manajemen 

(SIMDA) Keuangan sangat membantu BPKAD baik itu dari bidang 

anggaran yang mempunyai tugas penyusunan, perencanaan dan 

penganggaran APBD, Maupun bidang penatausahaan dan akuntansi 

yang mempunyai tugas pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan 

pertanggungjawaban APBD. Sedangkan Faktor- faktor pendukung 

SIMDA Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Kota 

Kendari, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), pemamfaatan teknologi 

dipemerintah, Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) 

dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 
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1. PENDAHULUAN 

Pemerintah daerah merupakan organisasi 

sektor publik yang diberi kewenangan oleh 

pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya 

sendiri sejak di berlakukannya otonomi daerah di 

Indonesia. Kewenangan pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-

Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Hingga   saat ini telah 

mengalami beberapa kali perubahan,  terakhir kali 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem-erintahan  

Daerah. Pendahuluan mencakup latar belakang atas 

fenomenalapangan (gap fenomena) termasuk gap 

riset sebagai dasar pentingnya penelitian dilakukan 

(urgensi).  

Otonomi daerah yang saat ini tengah 

bergulir di Indonesia merupakan implementasi UU 

No. 22/1999 yang diperbaharui menjadi UU No. 

32/2004 tentang Pemerintah. Daerah Menurut 

Sabarno (2008), konsepsi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang dipersepsikan dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah membawa perubahan kedalam 

konstruksi desentralisasi, otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah hingga akuntabilitas 

pem-erintahan daerah, selain itu mendorong 

penegasan kembali peranan pemerintah pusat 

dalam mengambil keputusan mengenai adanya 

otonomi daerah. 

Badan Pengawas Keuangan dan Pem-

bangunan (BPKP) sesuai dengan fungsinya 

sebagai internal auditor dan sebagai peng-emban 

amanat Pembina Penyelenggara Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP 

Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan Sistem 

Informasi Manajemen Daerah -(SIMDA)  

Keuangan dengan mengacu pada ketentuan 

perundang-undangan dan praktik pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah berdasarkan 

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Per-mendagri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Permendagri   55 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara serta Penyampaiannya, dengan segenap 

pengendaliannya. Aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan sangat 

bermanfaat bagi terselenggaranya e-audit yang 

sudah dilakukan  penandatanganan kerjasamanya 

dengan BPK-RI.  

Aplikasi sistem informasi manajemen 

daerah (SIMDA) Keuangan merupakan program 

aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat 

membantu proses administrasi pemerintah daerah 

dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai 

tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA 

Keuangan dengan sistem database terintegrasi, 

sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh 

pimpinan daerah untuk membantu proses 

pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif 

dapat menggunakannya untuk melakukan 

monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. 

SIMDA Keuangan merupakan salah satu upaya 

dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi 

secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, 

untuk menunjang proses administrasi 

pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan 

memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam 

perumusan kebijakan. 

Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan 

ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan 

dan informasi keuangan secara Relevan, Andal, 

dapat dibandingkan dan Dapat dipahami. sesuai 

ketentuan yang berlaku serta mendorong 

terwujudnya pemerintahan yang baik pada 

umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan daerah dengan menyediakan sistem   pe-

ngelolaan   keuangan   daerah   berbasis   tek-

nologi informasi pada khususnya. Aplikasi ini 

diharapkan dapat membantu pemerintah daerah 

dalam penyusunan, perencanaan dan 

penganggaran, serta pelaksanaan dan penata-

usahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.  

Mengemban  amanat  PP  Nomor  65  

Tahun  2010  untuk  memanfaatkan teknologi 

informasi melalui penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, Sistem 

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan 

merupakan suatu sistem informasi yang di bangun, 

di kembangkan dan digunakan untuk melakukan 

proses pen-yusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. 

Pemerintah Kota Kendari merupakan salah satu 

Pe-merintah Daerah disulawesi Tenggara yang 

telah menerapkan SIMDA (Sistem Informasi 

Manajemen Daerah) sebagai sistem informasi 

pengelola keuangan dan sistem informasi 

pelaporan keuangan. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk 

memperoleh gambaran lebih jauh tentang pen-

erapan SIMDA Keuangan khususnya faktor-faktor 

pendukung dari penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan serta 

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari 

penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah -

(SIMDA) Keuangan. maka peneliti mengambil 

judul “Analisis Penerapan dan Faktor-Faktor Pen-

dukung Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) Keuangan Terhadap kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Kota Kendari.” 
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2. TINJAUAN  PUSTAKA 

Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya mer-

upakan media informasi yang merangkum semua 

aktivitas perusahaan dan biasanya dilaporkan atau 

disajikan dalam bentuk laporan neraca dan 

laporan laba rugi pada saat tertentu atau  waktu 

tertentu,  dan  pada  akhirnya digunakan sebagai 

alat informasi  dalam  mengambil kebijakan atau 

keputusan bagi  para  pemakai  laporan keuangan 

sesuai dengan kepentingannya masing-masing. 

Definisi laporan keuangan menurut Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI) melalui “Standar 

Akuntansi Keuangan” (2012 : 1) dinyatakan  

dalam  kerangka  dasar penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan paragraf 7 “Laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan. Laporan 

keuangan yang  lengkap,  biasanya  meliputi  

neraca,  laporan  laba-rugi,  laporan  perubahan 

posisi  keuangan  (yang  disajikan  dengan  

berbagai  cara  seperti  laporan  arus  kas atau 

laporan arus dana),  catatan atau laporan  lain  

serta  materi  penjelasan  yang merupakan bagian  

integral  dari  laporan  keuangan. Disamping  itu  

juga  termasuk skedul dan informasi tambahan 

yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya 

informasi keuangan, segmen industridan 

geografis serta pengungkapan pengaruh 

perubahan harga”. 

Menurut Munawir (2010:5) laporan 

keuangan merupakan dua daftar yang disusun 

oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu 

perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca 

atau daftar posisi  keuangan dan daftar  

pendapatan  atau daftar  laba-rugi. Pada waktu 

akhir-akhir ini sudah menjadi suatu kebiasaan 

bagi  perusahaan-perusahaan untuk 

menambahkan daftar ketiga, yaitu daftar surplus 

atau daftar  laba  yang  tidak di-bagikan (laba 

ditahan). 

Berdasarkan definisi laporan keuangan 

yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa laporan keuangan me-rupakan 

hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang 

mempunyai fungsi sebagai media informasi dan 

komunikasi antara pihak intern (perusahaan) 

dengan pihak ekstern atau pihak lain yang 

mempunyai kepentingan dengan data atau laporan 

dari hasil kegiatan operasional perusahaan yang 

disajikan, di-mana laporan keuangan tersebut 

mencakup dua daftar utama, yaitu neraca dan 

laba-rugi serta satu daftar tambahan yaitu laba 

ditahan. 

Penyajian Laporan Keuangan Daerah 

Penyajian laporan keuangan merupakan 

hal yang sangat penting, menurut (Diamond, 

2002), pengungkapan atas informasi ini 

merupakan suatu elemen dasar dari transparansi 

fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, 

alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010) di-nyatakan bahwa neraca 

mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos 

berikut: kas dan setara kas, investasi jangka 

pendek, piutang pajak dan bukan pajak, 

persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, 

kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka 

panjang,dan ekuitas dana. 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

Sistem   informasi   manajemen   

merupakan   sebuah   sistem   yang   dapat 

membantu  manajemen  dalam  proses  

pengambilan  keputusan. Berikut  ini  

beberapa definisi sistem informasi 

manajemen (SIM) dari beberapa literatur. 

Machmud, Rizan. (2013) Secara 

umum,Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

merupakan suatu  sistem yang dapat 

membantu manajemen di dalam peng-

umpulan data, pengolahan serta analisis 

evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas 

informasi yang bernilai dan akhirnya sampai 

pada pengambilan keputusan di mana 

informasi ini berguna untuk mendukung 

fungsi operasi manajemen. 

Menurut Azhar Susanto (2009:68) 

Sistem Informasi Manajemen  merupakan 

kumpulan dari sub-sub sistem yang saling 

berhubungan satu sama lain dan bekerja 

sama secara harmonis untuk  mencapai  suatu  

tujuan  yaitu  megolah  data  menjadi 

informasi yang diperlukan oleh manajemen 

dalam proses pengambilan  keputusan saat 

melaksanakan fungsinya. 

Menurut Bambang Hartono (2013:20 

Sistem informasi manajemen adalah  Sebuah 

sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari 

sejumlah bagian/komponen  yang secara 

bersama-sama berfungsi atau bergerak 

menghasilkan informasi untuk  digunakan 

dalam manajemen perusahaan. 

Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) 

Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) merupakan sebuah system pengelolan 

keuangan dengan menggunakan teknologi 

informasi yang dapat membantu pemerintah 

dalam mengahasilkan informasi yang cepat dan 

tepat. 

 Menurut Anwar (2004:112) Sistem 

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah 
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system manajemen informasi pemerintah daerah 

yang merupakan sub system dari Sistem 

Informasi Manajemen Dalam Negeri 

(SIMDAGRI) yang mendukung kebutuhan 

informasi bagi penyelenggaraan fungsi utama dan 

penunjang bagi pemerintah daerah yang 

terintegrasi secara baik.  Menurut Dewi (2014) 

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 

merupakan sebuah system pengelolaan keuangan 

daerah berbasis teknologi informasi yang dapat 

membantu pemerintah daerah dalam 

menghasilkan informasi keuangan yang relevan, 

cepat, akurat, lengkap dan dapat diujike 

benarannya. Aplikasi SIMDA juga dapat 

menghasilkan laporan keuangan dan informasi 

keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang 

meliputi informasi mengenai posisi keuangan 

daerah, kondisi kinerja keuangan dan 

akuntabilitas pemerintah daerah. 

Menurut Ole (2014) Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan aplikasi 

database yang  bertujuan untuk mempermudah 

pengelolaan keuangan daerah dilingkungan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi 

SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan 

dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah. 

Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) keuangan 

Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) keuangan (BPKP, 2011) adalah suatu 

program aplikasi yang ditujukan untuk membantu 

pemerintah daerah dalam  pengelolaan  keuangan  

daerahnya.  Dengan  aplikasi  ini,  PEMDA dapat 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah 

secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, 

penatausahaan hingga akuntansi dan 

pelaporannya. 

Output  yang  dihasilkan dari Sistem 

Informasi Manajemen  Daerah (SIMDA) 

Keuangan (BPKP, 2011) adalah : 

1. Penganggaran 

a.Rencana Kerja Anggaran (RKA); 

b.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);  

c.Surat Penyediaan Dana (SPD); 

2. Penatausahaan 

a.Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 

b.Surat  Perintah Membayar (SPM); 

c.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

d.Surat Tanda Setoran (STS); 

e.Register; dan 

f.Surat pengendalian lainnya. 

3. Akuntansi dan Pelaporan 

a. Jurnal; 

b.Buku besar; 

c.Buku pembantu; 

d.Laporan realisasi anggaran; 

e.Laporan arus kas; 

f.Neraca. 

Fungsi utama pengimplementasian/ 

penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) Keuangan adalah : 

1. Membantu pemerintah daerah dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah 

(penganggaran, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban); 

2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan 

akurat; 

3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan 

manajemen lainnya; 

4. Menyajikan informasi yang akurat secara 

efektif dan efisien yang akan digunakan oleh 

pengguna laporan; dan 

5. Mempermudah  proses  audit  bagi  Auditor  

dengan  merubah  tata  cara audit manual 

menjadi Electronic Data Processing (EDP) 

audit. 

Faktor-Faktor Pendukung Kualitas 

Laporan Keuangan 

Faktor – Faktor pendukung terhadap  kualitas 

laporan keuangan meliputi Sumber Daya Manusia 

(SDM), Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem 

Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) dan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kempat 

komponen tersebut dilaksanakan secara simultan 

karena antara satu dengan yang lainnya memiliki 

hubungan yang erat. 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Faktor utama untuk menghasilkan laporan 

keuangan daerah yang berkualitas,maka dalam 

pembuatan laporan keuangan  dibutuhkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Karena 

sumber daya manusia merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dalam suatu 

organisasi/perusahaan disamping faktor lain. 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas 

merupakan sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi. Kompetensi yang diperlukan dalam 

pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah 

antara lain pemahaman dalam akuntansi 

pemerintah dan penguasaan penggunaan aplikasi 

yang ada. 

b. Pemanfaatan teknologi informasi  

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi 

hal penting dalam pengimplementasian suatu 

sistem, sehingga tujuan pengelolaan keuangan 

daerah yang baik dapat dicapai. Untuk dapat 

menyajikan laporan keuangan pemerintah yang 

berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah, lembaga-lembaga pemerintahan di 

Indonesia menerapkan Sistem Informasi 
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Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam 

penge-lolaan keuangan. untuk dapat membuat 

laporan keuangan pemerintah yang Relevan, 

Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami. 

a. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 

(SIAKD) 

faktor pendukung dalam menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas adalah sistem 

informasi akuntansi, dimana laporan keuangan 

dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada 

input yang baik, proses yang baik dan output 

yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu 

dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem 

pelaporan keuangan yang baik (Kurniawan, 

2011). 

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan 

Daerah (SIAKD) merupakan sebuah sistem 

informasi akuntansi yang digunakan untuk 

menunjang pengelolaan keuangan daerah secara 

terintegrasi, meliputi penganggaran, 

penatausahaan, dan pelaporan. Dalam rangka 

melaksanakanpengelolaandan pertanggung-

jawaban keuangan, Pemerintah Daerah memiliki 

kewajiban untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 

agar dapat mempermudah proses pengelolaan 

data keuangannya agar dapat mencapai 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan.  

b. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

Hal yang paling mendasar dalam 

menghasilkan kualitas laporan keuangan adalah 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah diharapkan selalu berpedoman pada 

standar yang telah ditentukan. Mengacu dengan 

amanat UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan 

Negara, pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang 

kemudian digantikan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam 

SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang 

harus diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah 

pusat/daerah. PP No71 Tahun 2010 merupakan 

pedoman dalam proses penyusunan dan 

menyajikan laporan ke-uangan pemerintah dan 

merupakan syarat mutlak yang harus dijadikan 

pedoman dalam penyusunan agar laporan 

keuangan pemerintah di Indonesia dapat 

ditingkatkan. Menurut Sinaga (2010:8) : Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan 

pedoman untuk  menyatukan persepsi antara 

penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah 

pusat  dan  juga  pemerintah  daerah wajib 

menyajikan laporan keuangan sesuai dengan 

SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk 

legislatif akan menggunakan  SAP untuk 

memahami informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) 

akan menggunakannya sebagai kriteria dalam 

pelaksanaan audit. 

Kualitas Laporan Keuangan 

Agar dapat memenuhi karakteristik 

kualitatif maka informasi dalam laporan 

keuangan harus disajikan secara wajar 

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. Pada saat ini, pemerintah di Indonesia 

sudah mempunyai StandarAkuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP 

Nomor 24 tahun 2005 menjadi PP Nomor 

71tahun 2010). Di dalamnya terdapat Kerangka 

Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang 

memuat karakteristik kualitatif laporan keuangan 

pemerintah. Karakteristik kualitatif itu dapat 

diartikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang 

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun 

kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas 

laporan keuangan yang menjadikan informasi 

dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai 

nilai atau manfaat terdiri dari relevan, andal, 

dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

a. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan 

untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam 

proses pengambilan keputusan. Informasi 

mempunyai kualitas relevan bila  dapat  

mempengaruhi  keputusan  ekonomi  peng-guna 

dengan  membantu  mereka  meng-evaluasi  

peristiwa  masa  lalu,  masa  kini atau  masa  

depan,  menegaskan  atau  mengkoreksi  hasil  

evaluasi  mereka  di masa lalu. Peran informasi 

dalam peramalan dan penegasan, berkaitan 

satusama lain. Informasi yang sama juga berperan 

dalam memberikan penegasan terhadap prediksi 

yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur  

keuangan  perusahaan  diharapkan tersusun atau 

tentang hasil  dari operasi  yang  direncanakan.  

Informasi  posisi  keuangan  dan  kinerja  masa 

lalu   sering   kali   digunakan   sebagai   dasar   

untuk   mem-prediksi   posisi keuangan dan 

kinerja masa depan. Untuk memiliki nilai 

prediktif, informasi tidak perlu harus dalam 

bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, 

kemampuan laporan keuangan untuk membuat 

prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan 

informasi tentang transaksi dan peristiwa masa 

lalu. Informasi yang relevan harus memenuhi 

karakteristik materialitas. Relevansi informasi 

dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. 

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk  

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat 
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informasi tersebut dapat   mempengaruhi 

keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas 

dasar  laporan keuangan. Materialitas tergantung 

pada besarnya pos atau  kesalahan  yang dinilai 

sesuai  dengan  situasi khusus dari kelalaian  

dalam  mencantumkan  atau kesalahan dalam 

mencatat. Karenanya, materialitas lebih 

merupakan suatu ambang  batas  atau  titik  

pemisah  dari  pada  suatu  karakteristik  kualitatif 

pokok yang harus dimiliki agar informasi 

dipandang berguna. 

b. Andal 

Agar bermanfaat, informasi juga harus 

andal (reliable). Informasi memiliki kualitas 

andal jika bebas dari  pengertian yang 

menyesatkan,  kesalahan material, dan dapat 

diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang 

tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan 

atau yang secara   wajar diharapkan dapat 

disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika 

hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan 

maka penggunaan  informasi tersebut secara 

potensial dapat menyesatkan. 

c. Dapat dibandingkan 

Pengguna harus dapat membandingkan 

laporan keuangan perusahaan antar periode untuk 

mengidentifikasi kecenderungan (fraud) posisi 

dan  kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat 

membandingkan laporan  keuangan antar 

perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, 

kinerja   serta perubahan posisi keuangan secara 

relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan 

penyajian dampak keuangan dari transaksi dan  

peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara  

konsisten  untuk  entitas  tersebut,  antar periode 

entitas  yang sama, dan untuk entitas yang 

berbeda. Implikasi penting dari karakteristik  

kualitatif  dapat  diperbandingkan adalah  bahwa  

pengguna harus  mendapat  informasi  tentang  

kebijakan  akuntansi  yang  digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan dan perubahan   

kebijakan   serta pengaruh perubahan tersebut. 

Ketaatan pada standar akuntansi  keuangan, 

termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi 

yang digunakan   oleh perusahaan, membantu 

pencapaian daya banding. 

d. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan 

dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang 

disesuaikan dengan batas pemahaman para 

pengguna. Sehubungan dengan hal ini, pengguna 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi 

entitas pelaporan, serta adanya kemauan 

pengguna untuk mempelajari informasi yang 

dimaksud. Kualitas penting informasi yang 

ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh 

pengguna. Untuk maksud ini, pengguna  

diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai serta kemauan untuk mempelajari 

informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun 

demikian, informasi kompleks yang seharusnya 

dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat 

dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan 

bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat 

dipahami oleh pengguna tertentu. 
 

3. METODE PENELITIAN 

Obyek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah Analisis 

Faktor-Faktor Pendukung Sistem Informasi 

Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota 

Kendari pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Kendari, yang berlokasi di 

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari. 

Jenis Data  

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian 

ini adalah data kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan data kualitatif berupa hasil 

wawancara terkait penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada 

BPKAD Kota Kendari serta dokumen/arsip berupa 

gambaran umum, struktur organisasi dan job 

description. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1.Penerapan Sistem Informasi Manajemen 

daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kota 

Kendari. 

Berdasarkan informasi kepala badan dan 

staf bagian anggaran, penatausahaan dan akuntansi 

di BPKAD terkait Penerapan Sistem Informasi 

Manajemen daerah (SIMDA) Keuangan ditemukan 

Hasil yaitu(1) sangat membantu dalam penyusunan, 

perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan 

dan penatausahaanAPBDdan pertanggung-jawaban 

APBD. (2) Memudahkan  dalam pengumpulan 

data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan 

menyajikan Laporan Keuangan 

Hasil wawancara oleh Kepala Seksi terkait 

Penerapan Sistem Informasi Manajemen daerah 

(SIMDA) Keuangan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan yang akurat secara 

efektif, efisien dan memudahkan peroses audit yang 

dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
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2. Faktor- faktor pendukung Sistem 

Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) Keuangan terhadap kualitas 

laporan keuangan Pemda Kota 

Kendari 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Berdasarkan informasi kepala badan dan 

kelapa Seksi bagian akuntansi BPKAD terkait 

Sumber Daya Manusia (SDM) ditemukan Hasil 

yaitu (1) Memiliki SDM yang memadai ditambah 

dengan mengikuti bimtek khusus Mengenai 

pengunaan SIMDA Keuangan untuk masing-

masing bidang seperti penatausahaan, 

penganggaran, akuntansi dan pelaporan. (2) 

peningkatan SDM melalui merekrut tenaga 

akuntansi Setiap SKPD. (3) Adanya pendampingan 

yang dilakukan oleh bagian akuntansi kepada 

Operator SIMDA Keuangan disetiap SKPD. 

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Berdasarkan informasi oleh kelapa Bidang 

bagian AnggaranBPKAD terkait Pemanfaatan 

teknologi informasi  ditemukan Hasil yaitu 

Terdapat tiga laporan yang dihasilkan dengan 

menggunakan SIMDA Keuangan untuk bagian 

anggaran yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA), 

dokumen pelaksana anggaran (DPA). Hasil yaitu 

Laporan yang dihasilkan dari pengolahan data oleh 

SIMDA Keuangan untuk bagian penatausahaan 

yaitu SPP,SPM, SP2D,dan STS 

Informasi oleh kelapa Seksi bagian 

Akuntansi BPKAD terkait Pemanfaatan teknologi 

informasi  ditemukan Hasil yaitu (1) Laporan yang 

dihasilkan bagian akuntansi dengan menggunakan 

SIMDA Keuangan yaitu Jurnal, Buku besar, 

laporan realisasi, Laporan Operasional (LO), 

neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan 

laporan arus kas. (2) Dengan adanya aplikasi 

SIMDA Keuangan sangat membantu dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan. 

3. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan 

Daerah (SIAKD) 

Berdasarkan informasi oleh kepala badan 

BPKAD terkait Sistem Informasi Akuntansi 

Keuangan Daerah (SIAKD) Hasil yaitu dengan 

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 

(SIAKD) yang diterapkan pada SIMDA Keuangan 

sangat menunjang pengelolaan keuangan daerah 

secara terintegrasi, antara bidang penganggaran dan 

bidang penata-usahaan dan akuntansi. Dalam 

rangka melaksanakan pengelolaan dan 

pertanggung-jawaban keuangan. 

4.Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

Berdasarkan oleh kepala Seksi Bagian 

akuntansi BPKAD terkait Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP)Hasil yaitu (1) Dalam 

penyusunan laporan keuangan harus berpedoman 

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang 

berbasis accrual (2)Dimulai dari SIMDA versi 

2.7.0 sampe SIMDA Keuangan versi 2.7.7 sudah 

menerapkan SAP berbasis accrual. 

 

Pembahasan  

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen 
daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemda 
Kota Kendari. 

 
Berdasarkan dari hasil wawancara 

tersebut dari penerapan SIMDA Keuangan sangat 

membantu BPKAD dalam penyusunan, 

perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan 

dan penatausahaan APBD dan pertanggung 

jawaban APBD sehingga kualitas laporan 

Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA 

Keuangan yang digunakan BPKAD Sudah sangat 

akurat dan dapat dipertanggung jawabkan hal ini 

dibuktikan dengan adanya Opini Wajar Tanpa 

pengecualian (WTP) tujuh kali yang diberikan oleh 

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yaitu dari 

Tahun 2014 – 2020. 

2. Faktor- faktor pendukung Sistem 

Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) Keuangan terhadap kualitas 

laporan keuangan Pemda Kota 

Kendari 
 

a .Sumber Daya Manusia (SDM) 

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan 

bahwa ternyata faktor- faktor pendukung SIMDA 

Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan 

Pemda Kota Kendari. didukung oleh beberapa 

faktor dalam hal SDM nya, yaitu : 

1. Selain memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang memadai dan berkompeten dibidangnya 

yaitu 21 orang berlatar belakang pendidikan 

akuntansi dan 8 orang berlatar belakang 

pendidikan IT. Dalam peningkatkan 

pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) 

mengenai SIMDA Keuangan pegawai BPKAD 

juga selalu mengikuti bimtek/diklat khusus 

yang dilakukan 4 kali terhitung dari tahun 

2018–2019. Mengenai pengunaan SIMDA 

Keuangan yang diikuti oleh bidang anggaran 

dan penatausahaan dan akuntansi. 

2. Selainpemahaman Mengenai SIMDA 

keuangan, pemahaman akuntansi adalah satu 

hal penting yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan SIMDA Keuangan untuk meng-

hasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

3. Melakukan pendampingan kepada Operator 
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SIMDA Keuangan setiap SKPD untuk 

meningkatkan pengetahuan penggunaan 

SIMDA Keuangan dan akuntansi pada setiap 

SKPD. Pendampingan dilakukan oleh bagian 

akuntansi pada SKPD saat melakukan 

penginputan saldo awal, penjurnalan dan 

penyusunan laporan keuangan (CALK). 

 
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan 

dengan adanya pemamfaatan teknologi 

dipemerintah daerah yaitu penggunaan Sistem 

Informasi Mana-jemen daerah (SIMDA) Keuangan 

sangat membantu pemerintah daerah dalam 

penyusu-nan, perencanaan dan penganggaran, serta 

pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan 

pertanggungjawaban APBD. 
 
4. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan 

Daerah (SIAKD) 
Berdasarkan hasil wawancara ditemukan 

dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi 

Keuangan Daerah (SIAKD) yang digunakan pada 

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 

Keuangan karna memudahkan antar bidang saling 

bertukar informasi yang dibutuhkan dalam 

menyusunan dan pembuatan laporan Keuangan 

yang berkualitas. 
 
5. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas 

ditemukan bahwa dengan adanya Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat mengenai tata 

cara penyusunan dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah agar adanya keseragaman 

laporan keuangan daerah dengan pusat sehingga 

memudahkan dalam mengaudit. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen 

(SIMDA) Keuangan sangat membantu 

BPKAD baik itu dari bidang anggaran yang 

mempunyai tugas penyusunan, perencanaan 

dan penganggaran APBD. Maupun bidang 

penatausahaan dan akuntansi yang mempunyai 

tugas pelaksanaan dan penatausahaan APBD 

dan pertanggungjawaban APBD. Karna 

dengan adanya SIMDA keuangan dapat 

menghubungkan atau saling terintegrasi antara 

hasil laporan dari bidang anggaran dan bidang 

penatausahaan dan akuntasi, sehingga dengan 

begitu sangat memudahkan BPKAD dalam 

melakukan pengumpulan data, pengolahan 

serta analisis evaluasi data dan menyajikan 

Laporan Keuangan yang berkualitas.  

2. Sistem Informasi Akuntansi KeuanganDaerah 

(SIAKD) yang digunakan pada Sistem 

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan 

pertanggung-jawaban keuangan. Sangat 

membantu BPKAD dalam hal perencanaan 

dan penganggaran, serta pelaksanaan dan 

penatausahaan APBD untuk pertanggung-

jawaban APBD karna diaplikasi SIMDA 

Keuangan itu sudah saling 

terhubung/terintegrasi antara bidang anggaran 

dan bidang penatausahaan dan akuntansi jadi 

dalam pengambilan datanya itu mudah. 

Sehingga laporan yang dihasilkan berkualitas. 

3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang 

telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat 

mengenai tata cara penyusunan dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah, 

dengan begitu tidak ada perbedaan atau 

ketidak keseragaman laporan keuangan antara 

perintah Kota Kendari dengan pemerintah 

pusat sehingga mudah dipahami oleh 

pengguna laporan (BPK) dalam mengaudit dan 

mengambil keputusan dan mengeluarkan 

opini. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan 

dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan 

penerapan SIMDA Keuangan.. Adapun saran-

saran yang dimaksud adalah : 

1. Untuk BPKAD Berfokus pada peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

dimiliki dengan cara gencar memberikan 

sosialisai disertai pelatihan secara berkala 

kepada SDM dan menambah jumlah SDM 

terutama yang mempunyai basic pengetahuan 

komputer serta yang memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi khususnya akuntansi 

pemerintahan agar penerapan SIMDA 

Keuangan dapat berjalan optimal dan 

menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. 

2. SKPD diharapkan mengikuti sosialisasi 

Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) Keuangan yang dilakukan BPKAD 

Kota Kendari dan BPKP. Untuk tiap SKPD 

juga perlu menempatkan minimal satu 
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personil yang benar-benar memahami bidang 

akuntansi dan pengimputan data. 
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