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Pengaruh Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual

Chritine Caroline, Kusmawati
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Katolik Musi Charitas
Jl. Bangau No. 60 Palembang 30113
Abstract: The purpose of this study was to obtain empirical evidence of the effect of ownership of the firm to
intellectual capital disclosure. The population used in this study is all company of consumer goods according to
Indonesian stock exchange during the period 2016-2018. The sampling technique using purposive sampling method
and obtained sample 39 of company. The method used is quantitative research method and data analysis using
multiple linear regression analysis. The results showed (1) Managerial ownership, foreign ownership, and government
ownership have a positive affect on the extent of disclosure of intellectual capital and isntitutional ownership and
R&D have no effect.
Keywords: ownership, R&D, Intellectual Capital.
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dari pengaruh kepemilikan perusahaan
terhadap pengungkapan modal intelektual. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan
barang konsumsi menurut bursa efek Indonesia selama periode 2016-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan
metode purposive sampling dan diperoleh sampel 39 perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian
kuantitatif dan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan (1)
Kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif pada tingkat
pengungkapan modal in telektual dan kepemilikan isitusional dan R&D tidak berpengaruh.
Kata kunci: kepemilikan, R&D, Modal Intelektual.

1.

PENDAHULUAN

Modal intelektual melekat pada keterampilan,
pengetahuan, dan pengalaman serta dalam sistem dan
prosedur organisasional (Purnomosidhi, 2012). Agar
perusahaan dapat terus bertahan dari persaingan,
perusahaan-perusahaan harus dengan cepat
mengubah strateginya dari bisnis yang didasarkan
pada tenaga kerja (labor-based business) menuju
bisnis yang didasarkan pengetahuan (knowledge
based business), sehingga karakteristik utama
perusahaan menjadi perusahaan berbasis
pengetahuan. (Wahyuni dan Rasmini (2016).
Penerapan modal intelektual di perusahaan
dapat dilihat dari pengungkapan laporan keuangan
perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi
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Keuangan (PSAK) No 19 (Revisi 2009) aktiva tidak
berwujud adalah aktiva non-moneter yang
teridentifikasi tanpa wujud fisik.
Pengungkapan diwajibkan untuk memenuhi
kebutuhan informasi investor agar dapat mengetahui
perkembangan perusahaan. Saat ini, pengungkapan
informasi merupakan hal penting dan merupakan
tolak ukur bagi stakeholders dalam dunia bisnis,
dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat,
informasi yang sangat jelas dapat diketahui melalui
internet. Perkembangan kebutuhan informasi juga
menyebabkan fokus perusahaan bergeser dari
pemanfaatan aset-aset individual menjadi sekelompok
aset yang bagian pentingnya merupakan aset tidak
berwujud (intangible asset), yaitu modal pengetahuan
(knowladge capital) atau yang disebut juga dengan
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modal intelektual (intellectual capital). Kewajiban
mengungkapkan aset tidak berwujud juga di
isyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No 19 (Revisi 2009).
Pengungkapan di perusahaan manufaktur
tepatnya sektor industri barang konsumsi di awasi
salah satunya oleh struktur kepemilikan yaitu
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,
kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah.
Kepemilikan ini sebagai fungsi pengawasan atas
manajer sebagai pengelola perusahaan. Faktor lain
yang penting dalam penciptaan modal intelektual
dan dapat dipandang sebagai ukuran ekonomik
modal intelektual salah satunya adalah kegiatan
R&D (Aisyah dan Sudarno, 2014).
Beberapa penelitian sebelumnya yang juga
meneliti tentang pengungkapan modal intelektual
yaitu Nurziah dan Darmawati (2014), Aisyah dan
Sudarno (2014), Utama dan Khafid (2015), Hidayat
(2017), Rahayuni, dkk (2018), Purnomosidhi
(2005). Permasalahan dalam penelitian ini adalah
apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional, kepemilikan asing, kepemilikan
pemerintah, dan kegiatan R&D berpengaruh
tehadap luas pengungkapan modal intelektual
(intellectual capital).
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi dan menjadi masukan bagi
investor dalam pertimbangan pengambilan
keputusan. Baik keputusan investasi jangka panjang
maupun investasi jangka pendek. Selain itu manfaat
penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan
bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerja
perusahaan.

2.

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi dan Teori Signal
Teori keagenan (agency theory) telah
dikembangkan di tahun 1970-an terutama pada
ulisan Jensen dan Meckling (1976) yang berjudul
“Theory of the firm: Managerial behaviour, agency
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tcosts, and ownership structure” (Tatiana dan
Umar, 2018).
Teori ini menggambar kan hubungan
keagenan dalam bentuk kontraktual antara pemilik
sumber daya ekonomis (principal) dan manajer
(agent) dalam melakukan pelayanan atas nama
pemilik sumber daya ekonomis (prinsipal) yang
melibatkan pendelegasian kewenangan pengambilan
keputusan kepada agen. Pemilik sumber daya
ekonomis memerlukan informasi yang cukup tentang
pengelolaan sumber daya yang mereka investasikan.
Salah satu informasi yang bisa digunakan adalah
signal-signal yang dikeluarkan oleh agen. Signalsignal ini dijelaskan melalui teori signal.
Teori sinyal (signalling theory) merupakan
teori yang mengemukakan tentang bagaimana
seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal
kepada pengguna laporan tahunan, sinyal tersebut
merupakan informasi dari agen yang dapat membantu
investor dalam mempertimbangkan dan menentukan
pilihan untuk menanamkan sahamnya atau tidak pada
perusahaan bersangkutan. Teori ini mengindikasikan
bahwa perusahaan akan berusaha untuk menunjukkan
sinyal berupa informasi positif kepada investor
potensial, dan salah satu caranya adalah melalui
pengungkapan dalam laporan keuangan dan laporan
tahunan (Widarjo, 2011).
Laporan tahunan memuat tentang laporan
keuangan dan infromasi-informasi non keuangan
termasuk modal intelektual. Informasi mengenai
modal intelektual juga dapat menjadi signal baik bagi
investor.
A.

Pengungkapan Modal Intelektual

Pengungkapan laporan keuangan dalam arti
luas berarti penyampaian (release) informasi. Jika
dikaitkan dengan data, pengungkapan memberikan
informasi yang bermanfaat kepada pihak yang
memerlukan seperti investor. Pengungkapan terbagi
menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan
pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib
(Mandatory Disclosure) merupakan pengungkapan
informasi yang wajib dibuat. Menurut Badan
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Pengawasan Pasar Modal (Bapepam), keputusan
Ketua Bapepam Nomor 38/PM/1996 tanggal 17
Januari 1996 mengenai laporan tahunan, bahwa yang
dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah
meliputi semua pengungkapan informasi dalam
laporan keuangan (Soemarso, 2003).

manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan
asing, dan kepemilikan pemerintah.

Pengungkapan yang berikutnya adalah
pengungkapan sukarela, yaitu pengungkapan
mengenai tata kelola perusahaan, pengungkapan
mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yang
salah satunya merupakan pengungkapan mengenai
modal intelektual untuk meningkatkan daya saing bagi
perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah proporsi
saham biasa yang dimiliki oleh manajer dalam
perusahaan. (Bodie dalam syahrul (2016).

Saat ini, di Indonesia belum ada standar yang
menetapkan item-item apa saja yang termasuk dalam
intangible asset yang harus dilaporkan perusahaan
baik secara mandatory maupun secara voluntary. Hal
ini yang menyebabkan beberapa perusahaan masih
belum mengungkapkan informasi yang berkaitan
dengan modal intelektual.
Pengungkapan yang bersifat sukarela penting
dilakukan saat ini, karena telah menjadi salah satu
pertimbangan bagi investor dalam keputusan
berinvestasi. Pengungkapan modal intelektual
termasuk dalam pengungkapan yang bersifat
sukarela.
Secara garis besar intellectual capital
diklasifikasikan ke dalam enam kategori, yaitu human
resources sebanyak 28 item pengungkapan,
customers sebanyak 14 item pengungkapan,
information technology sebanyak 6 item
pengungkapan, proccess seabnayak 9 item
pengungkapan, research and development sebanyak
9 item pengungkapan, dan strategic statements
sebanyak 15 item pengungkapan. (Utama dan Khafid
(2015). Jumlah pengungkapan ini sebagaimana yang
juga digunakan oleh Singh dan Zahn (2008).
Bergunanya informasi dari pengungkapan
sukarela oleh investor, maka peranan tata kelola
perusahaan yang di pegang oleh kepemilikan
perusahaan menjadi suatu hal yang penting.
Kepemilikan perusahaan tersebut yaitu kepemilikan
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2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial
Terhadap Luas Pengungkapan Modal
Intelektual

Menurut Aisyah dan Sudarno (2014) dalam
kepemilikan manajerial, manajer akan cenderung
terlibat dalam aktivitas penciptaan nilai yang dapat
meningkatkan keunggulan kompetitif jangka panjang
bagi perusahaan karena mereka merasa memiliki
tanggung jawab terhadap perusahaan tersebut,
sehingga manajer akan mengurangi tindakan
oportunistiknya untuk mencapai kepentingan yang
sama dengan pemegang saham dengan
mengungkapkan informasi yang lebih banyak
termasuk melalui pengungkapan modal intelektual.
Dengan kepemilikan manajerial manajemen
akan berupaya untuk mengungkapkan informasi yang
lebih rinci terhadap modal intelektualnya. Sedangkan
perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang
rendah tingkat pengungkapan intellectual capitalnya
cenderung rendah pula, itu mengakibatkan kurangnya
pengungkapan yang dilakukan manajemen karena
manajemen tidak merasa memiliki perusahaan dan
tidak akan merasakan dampak atau pengaruh dari
kualitas laporan tahunan perusahaan. (Nurziah dan
Darmawati, 2014, Aisyah dan Sudarno, 2014, dan
Rahayuni, dkk 2018).
H1: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif
terhadap luas pengungkapan modal intelektual.
2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional
Terhadap Luas Pengungkapan Modal
Intelektual
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan
jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non
bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas
nama orang lain. Menurut Nurziah dan Darmawati
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(2014), kepemilikan institusional memiliki arti penting
dalam mengawasi manajemen perusahaan guna untuk
mengurangi konflik keagenan suatu perusahaan.
Menurut Purnomosidhi (2005) dalam Aisyah
dan Sudarno (2014) menyatakan, keberadaan
investor institusional yang relatif kecil dalam struktur
kepemilikan dan rendahnya persentase saham yang
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia menurut
teori keagenan dapat menurunkan jumlah ungkapan
karena manager tidak memiliki insentif yang kuat
untuk meyakinkan stakeholders tentang kinerja
optimal perusahaan.
Dengan adanya kepemilikan institusional
pada perusahaan asuransi, bank, perusahaan
invesatasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain
akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih
optimal terhadap kinerja manajer (Listyani, 2003).
H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif
terhadap luas pengungkapan modal intelektual.
2.4 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap
Luas Pengungkapan Modal Intelektual
Kepemilikan asing adalah persentase
kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh
investor asing yang berinvestasi dalam perusahaan.
Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pada
pasal 1 angka 6, kepemilikan asing adalah
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,
dan pemerintah asing yang melakukan penanaman
modal di wilayah Republik Indonesia.
Menur ut Aisyah dan Sudarno (2 014)
kepemilikan asing menuntut standar corporate
governance yang tinggi sehingga dapat menjadi
monitor yang efektif bagi manajer dalam pasar yang
sedang tumbuh. Investor asing akan lebih memilih
dan mendukung kebijakan yang meningkatkan
nilai jangka panjang bagi perusahaan yang dapat
dilihat dari pengungkapan modal intelektual yang
lebih luas dan lengkap. Sehinga perusahaan dengan
kepemilikan asing yang besar akan berusaha
meningkatkan nilai perusahaannya dengan cara
mengungkapkan asetnya berupa modal intelektual
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secara lebih lengkap.
H3: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap
luas pengungkapan modal intelektual.
2.5 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah
Terhadap Luas Pengungkapan Modal
Intelektual
Kepemilikan pemerintah adalah jumlah
saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar atau
pemerintah.
Menurut Firer (2003) dalam Aisyah dan
Sudarno (2014) pihak pemerintah memberikan fokus
yang besar pada kebijakan yang berkaitan dengan
pengembangan sumber daya manusia untuk
kesejahteraan masyarakat. Perusahaan dengan
kepemilikan pemerintah yang tinggi dituntut untuk
mengungkapkan informasi yang lebih lengkap
mengenai sumber daya yang dimiliki.
Pengungkapan sukarela mengenai modal
intelektual dapat menjadi sinyal perusahaan kepada
pemerintah dan masyarakat bahwa perusahaan telah
mengungkapkan untuk mengikuti kebijakan
pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
sosial (Aisyah dan Sudarno 2014). Maka dengan
adanya kepemilika n pemerintah yang tinggi
perusahaan dituntut untuk mengungkapkan modal
intelektual yang lebih luas.
H4: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif
terhadap luas pengungkapan modal
intelektual.
2.6 Pengaruh
R&D
Terhadap
Pengungkapan Modal Intelektual

Luas

R&D atau research and development
merupakan salah satu jenis penelitian yang banyak
dikembangkan. Pada era ekonomi baru berbasis
pengetahuan. Strategi research and development
menjadi kunci penting kesuksesan perusahaan dalam
menciptakan modal intelektual (Purnomosidhi,
2012). Banyak perusahaan-perusahaan yang telah
mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk kegiatan
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R&D guna menciptakan produk atau proses baru,
memperbaiki produk yang ada, dan menemukan
pengetahuan baru yang dapat bermanfaat. Aktifitas
R&D dalam perusahaan dapat menjadi suatu
informasi penting bagi stakeholder mengenai strategi
penciptaan nilai jangka panjang perusahaan dan
pengelolaan modal intelektualnya.
Kegiatan penelitian dan pengembangan dapat
menjadi signal bagi investor bahwa perusahaan telah
mengelola modal intelektual dengan baik guna
menciptakan nilai jangka panjang perusahaan, maka
dengan adanya penelitian dan pengembangan,
memungkinkan perusahaan melakukan pengungkapan
lebih luas mengenai modal intelektual (Aisyah dan
Sudarno, 2014).
H5: R&D berpengaruh positif terhadap luas
pengungkapan modal intelektual

3.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif
kausal dan tidak ditujukan untuk melakukan prediksi.
Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat
antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017: 224).
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah perusahaan manufaktur sektor barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode 2015-2018. Terdapat 42 perusahaan
selama periode pengamatan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI). Sampel digunakan sebanyak
39 sampel perusahaan yang menyajikan data
keuangan yang lengkap dalam periode amatan.
Jenis data dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yaitu data yang diterbitkan oleh organisasi
yang bukan pengolahnya (Suliyanto, 2009:132). Data
sekunder dalam penelitian ini di dapat dari laporan
tahunan perusahaan yang dijadikan sampel. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini dengan
menggunakan teknik dokumentasi dengan
mengumpulka n semua data sekunder yang
dibutuhkan.
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Penelitian ini menggunakan dua variabel,
yaitu variabel independen dan variabel dependen.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan
pemerintah, serta intensitas R&D.
Kepemilikan manajerial merupakan proporsi
kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajer
(Aisyah dan Sudarno, 2014), pengukuran kepemilikan
manajerial menggunakan rumus:

Kepemilikan institusional merupakan
proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh
lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut
mengelola dana atas nama orang lain seperti
perusahaan asuransi, bank, investasi dan institusiinstitusi lain (Utama dan Khafid, 2015). Kepemilikan
institusional diukur dengan menggunakan rumus:

Kepemilikan asing merupakan proporsi
kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh
warga negara asing, badan usaha asing (Aisyah dan
Sudarno, 2014). Pengukuran kepemilikan asing
menggunakan rumus:

Kepemilikan pemerintah merupakan proporsi
kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah
(Utama dan Khafid, 2015). Kepemilikan pemerintah
diukur secara dummy, yaitu:
0: perusahaan bukan milik pemerintah
1: perusahaan yang dimiliki pemerintah
Penelitian dan pengembangan merupakan
suatu proses atau la ngkah-langkah untuk
mengembangkan suat u produk baru atau
menyempurnakan produk yang telah ada. R&D
diukur dengan membagikan total pengeluaran
research and development dengan total penjualan
(Astuti dan Wirama, 2016):
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Variabel dependen pada penelitian ini adalah
luas pengungkapan modal intelektual dengan
menggunakan indeks yang dikembangkan oleh Singh
dan Zahn (2008). Luas pengungkapan modal
intelektual diukur menggunakan enam kategori yaitu
human resources (28 item), customer (14 item),
information technology (6 item), processes (9

item), research and development (9 item) , dan
strategic statements (15 item). Apabila perusahaan
mengungkapkan modal intelektual maka diberi angka
1, sedangkan perusahaan yang tidak mengungkapkan
modal intelektual diberi angka 0. Item-item
pengungkapan modal intelektual dapat dilihat pada
lampiran 1.
Persentase dari indeks pengungkapan modal
intelektual dapat dihitung menurut rumusan sebagai
berikut:

Model persamaan regresi yang diajukan
adalah sebagai berikut:

FOR.OWN
GOV.OWN

EICD =
+
FOROWN
+
3

R&D

Keterangan :
EICD

MAN.OWN
INS.OWN

MANOWN + 2 INSOWN +
GOVOWN
+ 5R&D +
4
1

= Luas Pengungkapan Modal
Intelektual perusahaan
= Konstanta
= Koefisien regresi
= Kepemilikan manajerial
perusahaan
= Kepemilikan Institusional
perusahaan

= Kepemilikan asing perusahaan
= Kepemilikan pemerintah
perusahaan
= Research and Development
= error

Teknik analisis data digunakan adalah
analisis regresi berganda, yang meliputi uji asumsi
klasik dan uji hipotesis. Pengujian asumsi klasik
meliputi uji normalitas, multikolinieritas,
autokorelasi, dan heterokedastisitas. Uji Hipotesis
meliputi uji F, uji T, dan Koefisien determinasi.
4.

HASIL
PENE LITIAN
PEMBAHASAN

DAN

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sumber : Data yang telah diolah, 2019
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Mean yang diperoleh dari keseluruhan
data luas pengungkapan modal intelektual
pada perusahaan barang konsumsi adalah
sebesar 42,92498. Hal ini menunjukkan rata-rata
luas pengungkapan modal intelektual yang
dilakukan perusahaan barang konsumsi sudah
cenderung tinggi yaitu sebesar 42,92498% dari
total 81 item pengungkapan. Sektor barang
konsumsi di Indonesia menaruh perhatian bahwa
pengungkapan modal intelektual penting untuk
dilakukan.

Berdasarkan pada hasil uji KolmogorovSmirnov Z yang terdapat di tabel 2, dapat dilihat
bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,180.
Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) tersebut > 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa hasil nilai residual model
dinyatakan telah terdistribusi secara normal. Hasil
pengujian multikorelasi menunjukkan dari kelima
variabel tidak ada variabel independen yang memiliki
nilai VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10. Sehingga
dapat dinyatakan tidak terdapat hubungan
multikorelasi.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas dan Multikolinearitas

Sumber : Data yang telah diolah, 2019
Bedasarkan hasil run test untuk uji
autokorelasi yang terdapat pada tabel 3, dapat dilihat
bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,052.
Nilai signifikan > 0,05 yang berarti bahwa tidak
terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji,
sehingga model regresi ini layak digunakan.

Uji heterokedastisitas yang menggunakan uji glejser.
Menunjukkan nilai signifikansi dari kelima variabel
independen > 0,05 yang menjelaskan bahwa terjadi
kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain dalam model penelitian
sehingga dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi dan Heterokedastisitas
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Dari koefisien regresi ditabel 4, maka
diketahui bahwa variabel independen memiliki nilai
positif yang berarti bahwa jika variabel kepemilikan
manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan
asing, kepemilikan pemerintah, dan R&D meningkat
maka pengungkapan modal intelektual juga akan
meningkat. Hasil uji F menunjukkan tingkat
signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,005
maka berarti model regresi yang digunakan dalam
penelitian ini layak untuk dilakukan pengujian
hipotesis.
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda

Hasil uji T pada tabel 5 yang menguji
pengaruh variabel indepen terhadap variabel
dependen menunjukkan bahwa variabel kepemilikan
manajerial, kepemiilikan asing, dann kepemilikan
pemerintah memiliki nilai signifikansi diibawah 0,05
yang berarti bahwa hipotesis ke 1, 3, dan 4 diterima.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa
kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan
kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap
pengungkapan modal. intelektual. Sementara
kepemilikan institusional dan intensitas R&D tidak
berpengaruh terhadap perngungkapan modal
intelektual.
Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda

Hipotesis 1 diterima yang berarti bahwa
perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang
tinggi akan mempengaruhi pihak manajemen dalam
mengungkapkan banyaknya informasi termasuk
informasi mengenai modal intelektual. Hal ini
dikarenakan pihak manajemen mempunyai kewajiban
bagi para pemegang saham tentang informasi.
Hipotesis ketiga diterima yang berarti bahwa
hipotesis yang menyatakan kepemilikan asing
berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan
modal intelektual diterima. Hal ini dikarenakan
dengan adanya kepemilikan asing yang tinggi akan
mendorong bagi para manajer untuk mengungkapkan
pengungkapan modal intelektual lebih
lengkap.
Hipotesis keempat diterima. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008 (Pasal
2 ayat 2) tentang investasi pemerintah menyatakan
bahwa investasi pemerintah bertujuan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum. Sehingga dengan
kepemilikan pemerintah yang tinggi pada suatu
perusahaan akan mendorong pemerintah melakukan
pengawasan.
Hasil pengujian ini bertolak belakang dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurziah dan
Darmawati (2014), Rahayuni, dkk (2018) yang
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak
berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan
modal intelektual, dan juga bertolak belakang dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Utama dan
Khafid (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh secara negarif terhadap luas
pengungkapan modal intelektual.
Hipotesis kedua ditolak yang berarti bahwa
keberadaan investor institusional tidak membuat
peningkatan ataupun penurunan dalam pengungkapan
modal intelektual, hal ini bisa juga karena investor
institusional masih memiliki keterkaitan dengan
perusahaan.
Hipotesis kelima ditolak. Hal ini mendukung
penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Wirama
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(2016) yang menyatakan bahwa R&D tidak
berpengaruh terhadap luas pengungkapan modal
intelektual. Hasil pengujian ini mendukung penelitian
yang dilakukan oleh Nurziah dan Darmawati (2014),
dan yang menyatakan bahwa kepemilikan
institusional tidak berpengaruh terhadap luas
pengungkapan modal intelektual.
Namun hasil penelitian ini bertolak belakang
dengan penelitian dari Utama dan khafid (2015) dan
Rahayuni, dkk (2018) yang menyatakan bahwa
kepemilikan institusional berpengaruh terhadap luas
pengungkapan modal intelektual.
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa ratarata kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional, kepemilikan asing, kepemilikan
pemerintah dalam perusahaan barang konsumsi
cenderung rendah yang berarti bahwa saham
perusahaan dimiliki oleh para investor lain diluar
pemegang saham manajerial, institusional, saham
asing, dan saham pemerintah. Mean yang diperoleh
research and development (R&D) menunjukkan
bahwa perusahaan barang konsumsi 1,14581%
mengungkapkan R&D.

5.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka
kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini
adalah kepemilikan institusional dan R&D tidak
berpengaruh terhadap luas pengungkapan modal
intelektual. Sedangkan kepemilikan manajerial,
kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah
berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan
modal intelektual.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pihak manajemen mempunyai kewajiban bagi para
pemegang saham tentang informasi, kepemilikan
asing yang tinggi akan mendorong bagi para manajer
untuk mengungkapkan pengungkapan modal
intelektual, kepemilikan pemerintah yang tinggi pada
suatu perusahaan akan mendorong pemerintah
melakukan pengawasan yang tinggi atas
pengungkapan modal intelektual.
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Kompleksitas Tugas Sebagai Pemoderasi Pengaruh Compliance
Pressure Dan Audit Judgement
(Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi FEB UNTAN Pontianak)
Muhsin
Universitas Tanjungpura Pontianak
muhsin@ekonomi.untan.ac.id
Abstract: Research aims to determine the complexity of the task as moderating the impact of compliance and audit
judgment. The research sample is accounting students, with the determination of the sample using the purposive
sampling method provided that students who have taken 1 auditing and auditing courses 2. Analysis techniques
using the soft WarpPLS 6.0 tool. Research produces obedience pressure which results in audit judgment being
accepted, following the impact of compliance pressure on audit judgment moderated task complexity is accepted.
Keywords: audit judgment, complex tasks, pressure on obedience, and goal setting theory.
Abstrak: Riset bertujuan untuk mengetahui kompleksitas tugas sebagai pemoderasi dampaktekanan ketaatan dan
audit judgment.Sampel riset adalah mahasiswa jurusan akuntansi, dengan penentuan sample memakai metode
purposive sampling dengan ketentuanmahasiswa yang sudah menempuhmata kuliah auditing 1 dan auditing 2.
Teknik analisis menggunakan perangkat lembut WarpPLS 6.0.Riset menghasilkan tekanan ketaatan berdampak
padaaudit judgment diterima, berikutdampak tekanan ketaatan terhadap auditjudgment dimoderasi kompleksitas
tugas diterima.
Kata kunci: audit judgment, tugas yang kompleks, tekanan pada ketaatan, dan teori ketetapan tujuan.

1.

Pendahuluan

Tugas pemeriksa/auditor sangat besar untuk
memberikan keyakinan memadai atas laporan
keuangan perusahaan, untuk memastikan bahwa
sistem akuntansi keuangan perusahaan berjalan sesuai
prinsip akuntansi berterima umum. Auditor mendapat
peran yang monopoli untuk melakukan audit atas
laporan keuangan, yang mana hasil akhir suatu proses
audit akan melahirkan opini audit laporan keuangan
perushaan. Auditor dalam melaksanakan tugas audit,
kadang kala akan mendapatkan suatu tekanan dan
intervensi.
Menurut Praditaningrum (2012) pemeriksa/
auditor selalu mengalami tekanan/beban dalam
bekerja, beban tersebut dapat tejadi karena pressure
dari manajemen puncak dan tekanan dari entitas
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auditee. Tugas audit dilaksanakan oleh pemeriksa
dituntut untuk selalu patuh dan taat terhadap standar
profesional akuntan publik di Indonesia. Tekanan
yang dirasakan oleh auditor dapat berdampak
padakritis, moral dan juga pada kemakmuran
pemeriksa tersebut (Liyanarachchi & McNamara,
2007). Kemudian daripada itu beban/tekanan yang
dihadapi auditor juga akan berhubungan dengan
pekerjaan yang rumit lainya.
Tugas auditor sangat kompleks, sehingga
diperlukan kerja keras dan keseriusan untuk
menghasilkan opini audit yang mencerminkan kondisi
keuangan auditan yang sebenarnya. Diperlukan
alasan dan dasar yang kuat untuk menjelaskan
mengapa riset tentang kompleksitas tugas
yang dihadapi oleh pemeriksa/auditor penting
dilakukan.
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Berawal dari bahwa suatu tugas yang
kompleks/rumit diduga mempunyai pengaruh dan
berdampak pada hasil akhir tugas auditor. Kemudian,
perlu dijelaskan bahwa memahami sepenuhnya arti
dari kompleksitas/kerumitan tugas sangat membantu
dan meringankan tugas tim audit perusahaan dan
diha rapkan dapat memberika n solusi dan
penyelesaian yang tepat dan baik untuk staf audit serta
tugas audit. (Jamilah dkk, 2007).
Nirmala & Latrini, 2017, menemukan
tekanan kepatuhan tidak berefek pada kualitas
pertimbangan audit/auditjudgment. Berikutnya
variabel kompleksitas tugas bukan pemoderasi
pengaruh antara tekanan ketaatan dan kualitas audit
judgment. Hasil riset Ayudia et al (2015) menemukan
variabel pressure ketaatan memiliki pengaruh negatif
pada pertimbangan audit yang dihasilkan pemeriksa.
Ariyantini et al, 2014 menghasilkan bahwa variabel
tekanan kepatuhan dan kerumitan tugas memiliki
dampak pada pertimbangan audit/auditjudgment.
Suatu proses audit atas atestasi laporan
keuangan (financial statement) berakhir pada proses
pemberian opini auditor atas kertas kerja audit maka
membutuhkan
pertimbangan/judgment.
Pertimbangan audit sangat diperlukan oleh auditor
dalam menjalankan tugasnya (Jamilah et.al, 2007)
menyatakan pembentukan opini adalah hasil akhir
dari seluruh kertas kerja dan proses audit yang
bersumber dari dalam diri auditor maupun dari luar
auditor itu sendiri.
Auditor perlu melakukan evaluasi dan
telaahan sistem internal klien atas risiko audit dan
membuat rancangan yang berimplikasi pada
kebutuhan dan alokasi waktu dan anggaran audit.
Kadang kala dalam proses audit auditor mendapatkan
tekanan ketaatan atau kepatuhan pada aturan yang
berlaku, serta juga terdapat kerumitan/kompleksitas
tugas yang dihadapi auditor.
Menurut (Hartono, 1999; dalam Jamilah et.
al, 2007) bahwa tekanan kepatuhan menjadi problem
tersendiri dalam melaksanakan tugas audit, dimana
bisa berdampak pada masalah dan hilangnya
kepercayaan publik terhadap profesi auditor.

Hal - 12

Kerumitan suatu pekerjaan sering dikaitkan
dengan kompleksitas tugas, yaitu suatu pekerjaan
yang secara kuantitas, berlainan dengan yang lainnya,
dan saling keterkaitan yang akan menyebabkan suatu
tekanan. Menurut (Struart, 2001; dalam Tielman,
2012) menyebutkan makin rumit tugas seorang
pemeriksa/auditor maka akan makin sulit/berat bagi
pemeriksa/auditor dalam memberikan penilaian/
judgment yang cepat dan akurat atas kertas kerja
auditnya. Kemudian menurut Bonner (1994) makin
tinggi kerumitan tugas auditor maka otomatis akan
makin sulit/berat seorang auditor dalam merumuskan
pembentukan opini laporan keuangan tepat.
Hasil riset tentang audit judgment: pertama,
Praditaningrum & Januarti (2011) tekanan ketaatan
berdampak kepada pertimbangan audit, kemudian
variabel kerumitan pekerjaan tidak ada pengaruh pada
pertimbangan audit (audit judgement). Kedua,
Jamilah dkk (2007) menemukan hasil kontradiktif
yaitu variabel tekanan kepatuhan ada pengaruhnya
pada audit judgment, sebaliknya kerumita tugas tidak
berdampak pada per timbangan audit (audit
judgement). Ketiga, berlawanan hasil Astriningrum
(2011) dimana tekanan untuk patuh mempengaruhi
pertimbangan audit, dan variabel kompleksitas
pekerjaa tidak memiliki efek terhadap audit judgment.
Temuan yang berbeda Fitriani dan Daljono
(2012), mendapatkan tekanan kepatuhan serta
kerumitan tugas tida k ada pengaruh pada
pertimbangan audit. Dimana riset Yuliani (2010)
menemukan tekanan untuk taat, dan tugas yang rumit,
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen audit
judgment.Hasil riset di Indonesia tentang
pertimbangan audit/audit judgment, masih belum
konsisten, dan belum bisa digeneralisi, dengan
demikian masih diperlukan riset sebagai tambahan
bukti empiris, hal ini yang memotivasi peneliti untuk
meneliti ulang tentang apa saja yang dapat
memengaruhi pemeriksa untuk merumuskan suatu
pertimbangan/judgment.
Peneliti melakukan riset ini merupakan
replikasi dan modifikasi hasil riset Nugraha dan
Januarti, 2015. Perbedaan riset ini dengan Nugraha
dan Januarti, 2015, ada pada pengurangan variabel-
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variabel yaitu gender, pengalaman, serta keahlian,
dengan alasan bahwa responden riset ini adalah
mahasiswa akuntansi dimana menurut pengamatan
peneliti untuk gender lebih dominan perempuan lebih
kurang 85% s edang sisanya 15% laki-laki,
pengalaman dirasakan belum memadai secara praktek
karena mahasiswa relatif masih memperoleh teori
tentang audit, dan keahlian juga belum memadai
karena proses audit hanya didapat pada tatanan teori,
karena itu peneliti mempertahankan variabel-variabel
yaitu tekanan ketaatan sebagai variabel independen,
kemudian kompleksitas tugas sebagai variabel
moderasi dan variabel audit judgment sebagai
veriabel dependen, dimana menurut peneliti, tiga
variabel ini mahasiswa cukup memadai yang
diperoleh dari materi kuliah.
Harapan penelitian ini akan semakin
memperjelas dan menambah kajian empiris
kompleksitas tugas sebagai pemoderasi pengaruh
tekanan ketaatan terhadap audit judgment. Selain itu
perbedaan riset ini dengan riset Nugraha dan Januarti,
2015, menggunakan alat analisis MRA (Multiple
Regression Analysis), sedang pada riset ini
menggunakan, WarpPLS 6.0.

1.3 Manfaat Penelitian
Peneliti berharap, hasil riset ini agar
bermanfaat untuk teori dan dalam praktek. Adapun
manfaat teoritis yaitu memberikan masukan dalam
ilmu auditing dan sebagai salah satu rujukan peneliti
berikut. Kemudian manfaat pada tatanan praktis
pedoman bagi auditor baik auditor sektor privat
maupun auditor sektor pemerintah pada saat
melakukan audit perlu memperhatikan variabel audit
judgment dengan didukung sifat tekanan ketaatan
serta kompleksitas tugas pada saat bekerja.

2.

LANDASAN TEORI

Riset ini menggunakan teori tujuan sudah
ditentukan/goal setting theory dikembangkan oleh
Locke (1978). Teori penetapan tujuan mengemukakan
auditor/karyawan yang mengerti dan memahami
tujuan dari suatu lembaga tempat dia bekerja akan
mempengaruhi sikap dan perilaku dalam setiap
melaksanakan tugas. Suatu lembaga biasanya sudah
menetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai baik
tujuan sekarang, terus menengah bahkan tujuan
jangka waktu nanti.

1.1 Masalah Penelitian.
Uraian diatas sebagai dasar peneliti
merumuskan suatu masalah penelitian yaitu:
a. Apakah beban untuk melakukan ketaatan ada
pengaruh positif kepada variabel pertimbangan
pemeriksa dalam memberikan opini.
b. Apakah pekerjaan yang rumit sebagai pemoderasi
pengaruh variabel tekanan ketaatan dan audit
judgment.
1.2 Tujuan Penelitian
Riset ini memilik tujuan sebagai berikut:
a. Untuk melakukan pengujian dan penganalisaan
atas pengaruh tekanan ketaatan kepada suatu
pertimbangan audit.
b. Untuk mengujikan dan menganalisis kemungkinan
apakah variabel pekerjaan yang rumit menjadi
pemoderasi pressure on obedience terhadap
pertimbangan audi.
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Tujuan tersebut biasanya sudah ditetapkan
dengan metode dan cara-cara bagaimana mencapai
tujuan tersebut sehingga bawahan dan atasan
mempunyai hubungan yang erat. Pemeriksa/auditor
yang mengerti tujuan organisasi/lembaga, maka
auditor tersebut akan mengimplementasikan tujuantujuan tersebut dalam setiap tugas yang diemban, dan
tentu saja tujuan organisasi juga merupakan harapan
yang ingin auditor tersebut capai, dengan demikian
jika ada tekanan, hambatan, serta kerumitan dalam
mencapai tujuan tersebut, auditor akan selalu ingat
pada tujuan awal lembaga.
Menurut (Nugraha & Januarti, 2015) apabila
auditor memahami tujuan organisasi dan tujuan tugas
maka auditor tersebut akan terbantu dalam setiap
melaksanakan audit judgment. Dengan demikian
tugas-tugas pemeriksa atas laporan keuangan, akan
selalu berpedoman pada standar etika dan standar
auditing, sehingga akan menghasilkan judgment audit
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yang dimilikinya dalam membuat suatu keputusan
penting yang tepat pula. Menurut (Lombardi, 2012)
bahwa variabel judgment adalah salah satu elemen
strategis dan sangat penting dalam suatu proses audit
dan dalam rangka mencapai kesuksesan dan ketepatan
menjalankan proses penyelesaian langkah-langkah
audit.
2.1 Kompleksitas Tugas:
Menurut Jamilah et al, 2007, kompleksitas/
kerumitan/kepadatan suatu pekerjaan/tugas adalah
pendapat orang tentang sulitnya suatu pekerjaan yang
mana penyebabnya adalah kapabilitas yang terbatas,
serta ingatan dan mampu atau tidaknya seorang
auditor dalam menyatukan/mengintegrasikan
permasalahan.

apakah merasa tertekan/beban, yang akan berdampak
pada terjadinya ketidakpatuhan pada standar etika
auditor (Jamilah et al, 2007).
2.3 Audit Judgment:
Definisi yang dikemukakan oleh Jamilah dkk,
2007 tentang pertimbangan audit atau audit judgment
yaitu dimana diskresi seorang pemeriksa untuk
merumuskan opini audit independen atas proses audit
laporan keuangan yang dilakukan yang bersumber
pada informasi internal dan eksternal (gagasan,
perkiraan tentang objek, kejadian, status dan
peristiwa).
2.4 Konseptual dan Hipotesis Riset
2.4.1Kerangka Konseptual

2.2 Tekanan Ketaatan:
Definisi tekanan ketaatan yaitu auditor
ketika menerima tugas dari atasan atau kliennya,

Adapun gambar kerangka konseptual dalam
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai
berikut:

Gambar: Kerangka Konseptual
Sumber: Dikembangkan untuk Penelitian ini, 2019.
2.4.2 Hipotesis Penelitian
Tekanan Ketaatan/Kepatuhan dan pertimbangan
Audit/AuditJudgmen .
Pemeriksa sering menemui problem moral
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atau etika yang akan berimplikasi pada pemilihan
keputusan dengan nilai-nilai yang tidak sejalan. Teori
tujuan sudah ditetapkan menyimpulkan auditor bisa
dengan baik paham tujuan yang telah ditetapkan
lembaga pada dirinya, maka akan mempengaruhi
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pada perilaku kerja karyawan/auditor, begitu pula jika
auditor yang sangat paham tujuan lembaga dan apa
yang akan menjadi harapan auditor atas pekerjaannya,
tidak mungkin melanggar jika ada paksaan klien
terhadap tugas audit yang diperiksa (Nadhiroh, 2010).
Menurut (Jamilah, dkk., 2007) kondisi ini,
dimana auditee akan dapat memengaruhi proses audit
laporan keuangan. Auditan kemungkinan menekan
pemeriksa supaya auditor mau melanggar standar
audit.
Biasanya independensi seorang pemeriksa
akan terganggu jika ada suatu tekanan dalam tugas.
Kondisi tugas seperti ini akan berdampak pada auditor
terbawa pada situasi konflik, yang idealnya auditor
berusaha dan wajib mematuhi standar profesional
yang berlandaskan pada prinsip akuntabel terhadap
entitas tempat bekerja dan pemerintah. Beban yang
dirasakan auditor juga selalu mematuhi regulasi
auditing akan berefek hasil pertimbangan audit yang
diformulasikan. Pertimbangan audit yang kurang
tepat akan lahir jika auditor ada tekanan yang tinggi.
Menurut teori penetapan tujuan menjelaskan
bahwa pemeriksa yang tidak tahu tujuan lembaga
cenderung akan bersikap yang tidak sesuai dengan
standar yang akan berdampak pada menuruti
kemauan perintah manajemen puncak dan manajemen
auditan dan akan melanggar ketentuan auditing
dengan demikian judgment yang dibuat kurang tepat.
Variabel pressure on obedience memengaruhi
pertimbangan audit yang dibuat, merupakan temuan
Ariyantini et al (2014), Praditaningrum (2011),
Astriningrum (2011), Yuliani (2010) dan Jamilah et
al (2007).

ketiga adalah output/hasil. Posisi pertama dan kedua
yaitu tahapan input/masukan dan proses/pengolahan,
dimana kompleksitas tugas cenderung akan
meningkatdiikuti adanya penambahan faktor sinyal
atau isyarat/cues. Bahwa banyaknya isyarat/cues
yang tersedia, maka seorang decision maker/pembuat
keputusan harus berupaya melakukan pemilihan atas
isyarat yang ada dalam membuat pertimbangan dan
pada akhirnya terintegrasi/disatukan formulasi
judgment (pertimbangan).
Oleh karena itu akan berbeda pada tingkat
kesulitan tugas dan struktur tugas, kedua aspek
tersebut adalah aspek menyusun dari kerumitan/
kompleksitas tugas. Sulit atau tidaknya suatu
pekerjaan yang berkaitan dengan adanya informasi
tugas, kemudian struktur akan berhubungan dengan
informasi yang jelas (information clarity).
Suatu keputusan yang akan dibuat dapat
diberikan segera apabila tersedia sinyal yang dilihat
dan tidak menyisakan batas kapasitas bagi yang
membuat suatu keputusan (Chung & Monroe, 2001).
Menurut Nirmala & Latrini, (2017) bahwa
kompleksitas dan kerumitan tugas berhubungan
dengan pressure on obedience dan pertimbangan
audit. Jika makin banyak pressure pada pemeriksa,
berikutnya judgment/pertimbangan akan menurun
kualitasnya, apabila hal ini dihubungkan dengan
pressure kepatuhan dan pertimbangan audit, maka
sebaiknya dengan adanya kompleksitas tugas
pemeriksa maka dapat menambah beban ketaatan
pada pertimbangan audit, implikasinya pertimbangan
audit menurun.

Peran Moderasi Kompleksitas/Kerumitan Tugas
dan/Pressure/Tekanan
Ketaatan
pada Pertimbangan Audit atau Audit Judgment

Munculnya beban kepatuhan dari top
management merupakan pressure bagi pemeriksa,
serta adanya penambahan tugas yang sulit sering
menjadikan pemeriksa akan merasakan makin
membingungkan dalam menyelesaikan tugas-tugas
audit sehingga berpengaruh pada judgement yang
baik (Nugraha & Januarti, (2015).

Menurut Bonner (1994), informasi dihasilkan
dari 3 (tiga) langkah dimana yaitu: pertama adalah
input/masukan, kedua adalah proses/pengolahan, dan

H2: Kompleksitas/kerumitan pekerjaan/tugas
memoderasi pengaruh beban untuk taat
terhadap pertimbangan pemeriksa

H1:Tekanan ketaatan berpengaruh pada
pertimbangan audit.
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3.

METODELOGI RISET

3.1 Bentuk Penelitian
Metode riset ini adalah kuantitatif dimana
metode untuk menyelesaikan penelitian ilmiah dengan
maksud dapat memecahkan dan menjawab masalah
riset, dengan variabel riset kompleksitas/kerumitan
tugas/pekerjaan, tekanan/pressure ketaatan dan
pertimbangan audit/audit judgment, survei kuesioner
kepada Mahasiswa FEB Universitas Tanjungpura.

persepsi/pandangan seseorang terkait dengan sulit/
susah suatu tugas/pekerjaan yang dikarenakan adanya
keterbatasan yang dimiliki seseorang berkaitan
kemampuan/kapabilitas, dan kemampuan suatu daya
ingatan dan kemampuan/kecakapan dalam
pengintegrasian permasalahan yang dihadapi oleh
seseorang pembuat keputusan/decision maker. Skala
pengukuran variabel riset dengan menggunakan skala
likert 5 (lima) bersumber dari (Jamilah,dkk, 2007)
dimana terdiri (angka 1=SS sangat salah) ; (angka
2=S salah; (angka 3=N netral; (angka 4=B benar,
dan (angka 5=SB sangat benar).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
3.5.2 Tekanan Ketaatan:
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UNTAN, waktu penelitian mulai bulan April
dan berakhir pada bulan September 2018
3.3 Populasi dan Sampel
Populasi adalah Mahasiswa Prodi Akuntansi
Angkatan 2014 & 2015, yang dipilih menjadi
responden adalah mahasiswa Pria dan Perempuan
yang sudah menempuh mata kuliah auditing1 dan
auditing2.
3.4 Sumber dan Prosedur Pengumpulan Data
Riset ini menggunakan data primer, berupa
kuesioner berisi item pertanyaan dari variabel yang
digunakan yaitu kompleksitas tugas, tekanan ketaatan
dan audit judgment. Prosedur pengumpulan data,
dibagikan langsung pada saat mahasiswa kuliah
didalam kelas, disebarkan kepada mahasiswa
kemudian diberikan alokasi waktu sekitar 30 menit,
untuk menjawab kuesioner, setelah selesai langsung
dikumpulkan kepada peneliti.
3.5

Variabel dan Pengukuran

Peneliti ini terdapat3 (tiga) variabel yang
dikembangkan dala, model yaitu :
3.5.1 Kompleksitas Tugas:
Kompleksitas tugas merupakan variabel
pemoderasi. Kompleksitas tugas didefinisikan sebagai
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Tekanan ketaatan adalah variabel
independen/bebas dalam riset ini. Tekanan ketaatan
merupakan tekanan/beban yang diterima seorang
pemeriksa/auditor yang berkaitan dengan tugas yang
diberikan atasan/manajemen puncakdan auditan
dalam melakukan tugas audit, kadang kala ketika ada
tekanan dalam tugas ini maka sering kali auditor
terlibat dalam pelanggaran etika yang sudah
ditentukan.
Variabel independen ini diukur dan rujukan
(Jamilah et al, 2007), yang menggunakan likert 5
angka yaitu (1 bermakna “sangat tidak setuju, STS”)
; (pilihan 2, bermakna” TS tidak setuju); (pilihan 3,
bermakna”netral N”; (pilihan angka 4, bermaknaS
setuju), dan (pilihan nomor 5 berarti” SS sangat
setuju”).
3.5.3Pertimbangan Seorang Auditor Dalam
Melakukan Tugas Audit/Audit Judgment :
Variabel terikat yakni pertimbangan audit.
Menggunakan sumber (Jamilah et al, 2007), audit
judgment adalah diskresi yang dimiliki dan dibuat
oleh pemeriksa untuk tujuan perumusan dan formulasi
opini/pendapat auditor independen terkait dengan
hasil proses audit yang dilakukan, dalam hal ini
merujuk pada pembentukan suatu opini audit yang
juga akan mempertimbangkan hal-hal seperti jenis
peristiwa dan objek baik internal maupun eksternal.
Pengukuran/measurement dengan skala likert 5 (lima)
nomor angka terdiri (nomor 1 dimaknai STM “sangat
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tidak mungkin”); (nomor 2 berarti tidak mungkin
”TM”); (nomor 3 dengan maksud N netral); (nomor
4 yaitu mungkin “M”), dan (nomor 5 adalah “SM”
sangat mungkin).

cut-off yang sesuai dengan WarpPLS 6.0.

3.5.4 Teknik Analisis Data

4.1 Teknik/Alat Analisis Data

Riset ini menggunakan software WarpPLS
6.0, untuk menganalisis data serta untuk menguji
hipotesis penelitian, dengan memenuhi standar dan

Penganalisaan data riset ini dibantu dengan
perangkat lunak WarpPLS 6.0, berbasis SEM, hasil
yang diperoleh terdapat pada tabel 1 berikut:

4.

HASIL
PENE LITIAN
PEMBAHASAN

DAN

Tabel 1: Koefisien Variabel Laten

Sumber: Hasil WarpPLS 6.0. (2019).
Dari tabel 1, tentang koefisien variabel laten
riset dapat dijelaskan bahwa koefisien dari masingmasing konstruk/variabel laten. Menurut Ghozali dan
Latan (2017) batas rule of thumb dan signifikansi
untuk R-Square atau Adjusted R2sebesar < 0.70,
artinya model riset ini bermakna kuat/tangguh,
sedangkan < 0.45, artinya model riset posisi moderat,
dan < 0.25, mempunyai makna model riset kategori
lemah. Analisis yang dilakukan tabel 1 adalah R 2Square atau Adjusted R2, memiliki nilai (0.828, atau
0.824), maka dapat dikategorikan bahwa menunjukan
pengaruh variabel audit judgment memiliki model
yang kuat. Batas rule of thumb dan signifikansi untuk
Composite reliability > 0.70 untuk riset jenis
konfirmasi dan 0.60-0.70 untuk riset eksplorasi/baru.
Tabel 1 menghasilkan nilai kompleksitas
tugas 0.815, audit judgment 0.921 dan tekanan ketaatan
0.931. Average variance extracted (AVE) > 0.50.
Tabel 1 menghasilkan nilai kompleksitas tugas 0.409,
audit judgment 0.334 dan tekanan ketaatan 0.371,
dimana mendekati nilai 0.50. Cronbach alpha > 0.6
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– 0.70. Tabel 1 menghasilkan nilai kompleksitas tugas
0.697, audit judgment 0.786 dan tekanan ketaatan
0.822. Full colinearity variance inflation factor
(VIF) < 3.3. Tabel 1 menghasilkan nilai kompleksitas
tugas 1.577, audit judgment 5.713 dan tekanan ketaatan
2.446 dan Koefisien Q-squared (QS) menunjukan
nilai validitas prediktif/predictive validity atau nilai
relevansi blok variabel laten riset prediktor terhadap
variabel-variabel laten kriterion.
Berdasarkan tabel 1, hasil penelitian
menghasilkan bahwa semua variabel penelitian
terpenuhi tingkat cut-offreliabiltas internal
consistency/konsisten internal. Ukuran hasil nilai
validitas prediktif yang layak adalah jika koefisien
Q-squared di atas nol (Hair et al., 2011). Penelitian
ini menghasilkan Angka koefisien Q-squared sesuai
cut-off yaitu di atas dan lebih besar dari nila nol (0)
ini bermakna bahwa sebesar 0.869, untuk variabel
audit judgment, maka diambil kesimpulan model
penelitian adalah memenuhi nilai standar validitas
predictive relevance yang baik dan layak.
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Tabel 2: Ukuran Model Penelitian Baik

Sumber: Uji WarpPLS 6.0 (2019)
Tabel 2 menggambar simpulan nilai cut-off
toleransi yang menjelaskan model riset apakah fit/
baik dan nilai Probalita menghasilkan 5 (lima)
indikator/ukuran model fit sebagai berikut:
(1) Nilai APC, nilai standar WarpPLS skor P-value
= < 0.05. hasil uji didapatkan APC = 0.509, P
< 0.001, jadi model riset ini adalah terpenuhi
standar signifikan dan baik.
(2) Syarat ARS adalah P-value < 0.05. skor
diperoleh = 0.828, diikuti P < 0.001, akhirnya
terpenuhinya nilai signifikan
(3) Cut-off AARS diterima nilai berdasarkan Pvalue < 0.05. dalam tabel 2 diatas adalah =
0.824, dan P < 0.001, maka signifkan.
(4) Batas nilai AFVIF yaitu < 3.3 dan sampai
dengan nilai 5, hasil diperoleh dari uji kualitas =
1.491, artinya masuk hasil ideal serta tidak ada
multikolinearitas.
(5) Skor standar GoF yaitu pertama kriteria small/
kecil > = 0.1, kedua kategori sedang/medium >
= 0.25, serta rangking big/besar > = 0.36. output
adalah GoF = 0.490, bermakna memiliki nilai
besar, kuat model riset yang dibangun.(Ghozali
dan Latan, 2017).

Hal - 18

4.2 Statistik Deskripsi
Sampel penelitian mahasiswa jurusan
akuntansi dengan syarat sudah menempuh mata
kuliah auditing (auditing 1 dan 2). Kuesioner yang
didistribusikan 115 eksemplar, setelah batas waktu
yang ditentukan maka terkumpul kuesioner 108
eksemplar. Sejumlah 108 kuesioner ditelilit/evaluasi
atas isian responden,hasilnya ada 9 kuesioner yang
tidak lengkap dijawab mahasiswa, jadi data yang bisa
diikutkan dalam olah data riset sejumlah 99
eksemplar.
Responden rate sebesar 86%, nilai
kembalian kuesioner (responden rate) adalah baik
karena berada diatas rata-rata jawaban untuk riset
ilmu-ilmu sosial di Tanah Air Indonesia dimana
kisaran 10 sampai 20% (Indriantoro & Supomo,
2007). Perbandingan prosentase mahasiswa auditing
adalah 14 atau (15%) mahasiswa berjenis kelamin
pria, dan 85 atau (85%) adalah mahasiswi,
dominasnsi angkatan kuliah tahun 2015 yaitu
sebanyak 90 mahasiswa, dan sisanya 9 orang
mahasiswa angkatan tahun 2014.
Hasil pada Tabel 1 dan disajikan Gambar 2,
semua variabel riset dapat terpenuhi syarat konsisten
internal yaitu validitas dan reliabilitas.
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Gambar 2. Model Hasil Penelitian
Sumber: Hasil Olah Data WarpPLS 6.0 (2018).

Tabel 3: Kesimpulan dan Hasil Riset

Sumber: Hasil Riset Diolah (2019).
Hasil pengujian hipotesis 1, ada pengaruh patuh pada atasan walaupun ada tekanan/perintah
positif tekanan kepatuhan kepada pertimbangan dari manajemen puncak, dan manajemen entitas
audit, secara statistik hasil signifikan pada P < 0.01 diperiksa.
(H1), maka hipotesis 1 diterima. Berdasarkan gambar
2, pengujian pada H1 menghasilkan nilai estimasi
Dengan ada tekanan supaya taat dan patuh
0,39, dan p < 0,001. Nilai p dalam batas normal akan berdampak pada judgment yang dibuat
maka disimpulkan adanya tekanan ketaatan pemeriksa. Adanya tekanan yang semakin tinggi yang
menyebabkan dampak positif, serta memiliki nilai terjadi pada pemeriksa maka judgment yang dibuat
signifikansi terhadap variabel pertimbangan seorang pemeriksa/auditor juga akan cenderung berdampak
auditor.
kurang akurat.
Hasil ini mendukung riset Jamilah. Dkk
(2007); Astriningrum (2011); Praditaningrum &
Januarti (2011);Yuliani (2010); Ariyantini et al
(2014); Nugraha dan Januarti, 2015, serta tidak
sejalan dengan Fitriani dan Daljono (2012), yang
mana hasil riset bahwa tekanan ketaatan tidak ada
pengaruh terhadap variabel pertimbangan audit yang
dibuat oleh pemeriksa.
Teori ketetapan tujuan/goal setting theory
oleh Locke, 1978 berpendapat seorang atau
pemeriksa/auditor yang sudah paham akan suatu
tujuan suatu lembaga/organisasi serta sudah
memahami akan datang apa yang akan ia hasilkan,
maka tidak akan bersikap menyimpang atau akan
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Sebaliknya menurut teori tujuan yang sudah
ditetapkan, seorang pemeriksa yang belum memahami
dengan jelas tujuan akan selalu cenderung mudah
terjadi penyimpangan melalui cara patuh dan
menuruti perintah dari manajemen puncak/atasan dan
auditan untuk mau melakukan penyimpangan dan
melanggar etika profesi.
Dampak dari hal tersebut adalah auditor
tidak akan dapat membuat judgment/pertimbangan
yang baik. Sebaliknya terjadi pada responden riset
ini yang mana proksi auditor adalah mahasiswa yang
sudah menempuh mata kuliah auditing justru terjadi
pemeriksaan nantinya melakukan tugas audit saat ada
tekanan dari manajemen atas maka akan semakin
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patuh dan taat pada prosedur audit. Hal ini terjadi
karena pressure on obedience/tekanan ketaatan
dimaknai suatu beban yang dapatditerima auditor
muda dari pemeriksa yang sudah banyak pengalaman
atasan dan auditan untuk melaksanakan perbuatan
yang justru semakin mematuhi standar profesional
auditing dalam bekerja.
Perintah atasan langsung dalam lembaga
akan berdampak pada perilaku staf karena manajemen
puncak memiliki kekuasan yang penuh (Nugraha dan
Januarti, 2015), sehingga auditor akan semakin patuh
karena tekanan ketaatan sehingga semakin baik dan
berkualitas dalam membuat audit judgment.
Hasil uji mengindikasikan bahwa variabel
kerumitan pekerjaan atau tugas sebagai pemoderasi
pengaruh antara variabel tekanan ketaatan terhadap
variabel auditjudgment, dan secara statistik signifikan
pada P < 0.01 (H2), maka hipotesis 2 diterima. Hasil
pengujian kompleksitas tugas terbukti memiliki
pengaruh positif atau memoderasi dan signifikan pada
P < 0.01 terhadap hubungan antara variabel tekanan
ketaatan dan audit judgment.

auditor. Auditor sudah mengetahui tujuan apa yang
harus dicapai pada saat melaksanakan tugas audit,
dengan demikian terjadi pengaruh terhadap akurat
dan tidaknya judgment yang dibuat.
Pemeriksa meyakini bahwa tugas audit
merupakan tugas yang rumit sehingga pemeriksa/
auditor termotivasimelakukan tugas audit dan mampu
melahirkan audit judgment secara baik, profesional
dan tepat. Kompleksitas tugas sebagai pemoderasi
pengaruh variabel tekanan untuk taat terhadap
pertimbangan auditor, karena pemeriksa menyadari
bahwa dalam proses audit bukan tugas yang rumit/
kompleks dengan demikian pemeriksa tidak merasa
kesulitan dalam melaksanakan tugas audit dan dapat
menghasilkan audit judgment yang benar.
Tugas auditor yang berat dan rumit sebagai
penyemangat, sehingga pemeriksa merasakan
semakin sungguh-sungguh dan obyektif dalam
membuat audit judgment atas audit laporan keuangan
klien.

5. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan gambar 2, hasil uji H1
menunjukkan nilai 0,39 dimana p < 0,001. Nilai p
ada dalam kriter ia normal sehingga dapat
disimpulkan kompleksitas tugas pemoderasi pengaruh
tekanan ketaatan pada variabel pertimbangan audit.
Temuan riset ini berbeda atau tidak sejalan
dengan temuan Nugraha & Januarti, 2015; Nirmala
Latrini, 2017) menyatakan kompleksitas tugas bukan
sebagai pemoderasi pengaruh tekanan ketaatan pada
pertimbangan audit/audit judgment. Riset ini
menghasilkan temuan baru dan berbeda dari riset
sebelumnya, dimana kompleksitas tugas sebagai
pemoderasi atau memperkuat hubungan tekanan
ketaatan kepada pertimbangan audit/audit judgment.
Teori tujuan yang sudah ditetapkan/goal
setting theory (Locke, 1978) menyatakan bila
pemeriksa sudah mengetahui tugas-tugas, juga akan
mengalami kesulitan ketika menemui tugas yang
kompleks dan rumit. Munculnya kompleksitas tugas
tinggi dapat memperkuat/pemoderasi judgment
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5.1 Simpulan
Riset ini dapat menyimpulkan bahwa,
hubungan yang positif tekanan ketaatan pada
pertimbangan audit/audit judgment, bermakna bahwa
tingginya tekanan ketaatan pada pemeriksa/auditor,
akan semakin tinggi pula pertimbangan audit/audit
judgment atas laporan keuangan, sebaliknya pula
apabila tekanan kepatuha/ketaatan dirasakan
pemeriksa/auditor rendah maka akan menghasilkan
audit judgment yang rendah pula.
Kemudian kompleksitas tugas sebagai
pemoderasi hubungan variabel pressure kepatuhan/
ketaatan terhadap pertimbangan auditor diterima, hal
ini bermakna dalam model riset ini, adanya
kompleksitas tugas seorang auditor akan semakin
memperkuat atau pemoderasi suatu hubungan
tekanan ketaatan auditor terhadap variabel
pertimbangan audit/audit judgment yang dibuat
auditor atas audit laporan keuangan.
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5.2 Implikasi

DAFTAR PUSTAKA

Implikasi praktis atau pada tatanan
penerapan regulasi bahwa, kesatu organisasi
pemerintah
dan
swasta
perlu
untuk
mempertimbangkan menggunakan variabel tekanan
ketaatan, kompleksitas tugas bagi setiap auditor
dalam melaksanakan tugas dan prosedur audit dalam
rangka melahirkan audit judgment.

[1] Astriningrum, R. T. 2011. Faktor-faktor yang
Berpengaruh (Gender, Kompleksitas Tugas,
Tekanan Ketaatan dan Pengalaman Audit)
Terhadap Audit Judgement, Jurnal Akuntansi
dan Manajemen Vol 2, No.3.

Terakhir tekanan kepatuhan/ketaatan,
kerumitan/kompleksitas tugas dapat meningkatkan
kualitas pertimbangan audit yang dihasilkan oleh
pemeriksa, hal ini juga disebabkan oleh auditor
memahami secara jelas tujuan mereka dalam
melakukan audit, sesuai dengan teori penetapan
tujuan/goal setting theory.

[2] Ariyantini, S & Darmawan. 2014, “Tekanan
Ketaatan, Pengalaman Auditor, dan
Kompleksitas Tugas dan Audit Judgment, Jurnal
Akuntansi, Vol. 2,No.1: 1-10.
[3] Ayudia, S, Amir H &Ilham. 2015, Pengaruh
Tekanan Ketaatan, Pengetahuan dan
Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgment
dengan Kompleksitas Tugas Sebagai Variabel
Moderating JOM FEKON.Vol.2.

5.3 Keterbatasan
Penulis sudah berusaha merancang dan
melaksanakan semaksimal mungkin riset ini, tetapi
masih ada limitasi yang perlu diteliti lebih lanjut
pertama, variabel prediktor/dependen model
penelitian ini menghasilkan nilai sebesar 82%. Artinya
masih ada peluang riset sebesar 18% yang perlu digali
dari model riset ini. Jadi variabel penelitian yang
digunakan belum bisa digeneralisasi untuk
menjelaskan pengaruhnya terhadap audit judgment.
Terakhir riset sekarang menggunakan survei
kuesioner dan tidak dengan metode wawancara dan
interpretif dimana mungkin ada ketidakpahaman
responden dalam menjawab kuesioner. Sebaiknya
dalam riset mendatang bisa menggunakan mix method
(metode kuantitatif dan kualitatif).
5.4 Saran
Saran yang bisa dirancang untuk riset
kedepan adalah: (1) mereplikasi model penelitian ini
sebagai pijakan untuk menguji pada auditor negara
(BPK) dan pemeriksa KAP di Kalbar, karena
pemeriksa BPK dan auditor KAP adalah nyata sudah
melakukan audit atas laporan keuangan/financial
statement; (b) memadukan variasi variabel lain
misalremunerasi dan pengalaman auditor.
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Pengaruh Book-Tax Differences Terhadap Earnings Quality Serta
Implikasinya Pada Audit Quality
Pardomuan Ritonga
Dosen Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan
email: pardomuanritonga1974@gmail.com
Abstract: This research is aim to examine and establish sciantifically the effect of book-tax differences (BTD) on
the earnings quality and its implications for audit quality. Measurement of audit qualitty in this research based on
additions and a non-weighted approach from the audit quality proxy used, i.e. auditor size, audit opinion, audit
specialization and audit tenure as soon as adding audit fee factor’s.This study is a causal comparative research
with quantitative approach. The population in this research is manufacturing company listed on the Indonesian
Stock Exchange in 2013-2017. The sampling technique used purposive sampling and counting in amount of 320
companies. Data collected using literature study and documentation. Data obtained through of www.idx.co.id and
company official website. Methods of data analysis using path analysis model. These results ot this study indicate
book-tax differences have a significant effect on the earnings quality direcly and earnings quality have a significant
effect on the audit quality direcly too. Meanwhile, earnings quality doesn’t mediate the effect of book-tax differences
to the audit quality.
Keywords: non-weighted approach, BTD, earnings quality, audit quality
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara ilmiah pengaruh book-tax differences
(BTD) terhadap earnings quality serta implikasinya terhadap audit quality. Pengukuran audit quality pada penelitian
ini berdasarkan penambahan dan pendekatan tidak tertimbang (non-weighted) dari proksi kualitas audit yang
digunakan yaitu ukuran kantor auditor, opini audit, spesialisasi audit dan tenur audit serta menambahkan faktor
biaya audit. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan kausal komparatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling dan ditetapkan sebanyak 320 perusahaan. Pengumpulan data menggunakan
studi kepustakaan dan dokumentasi. Data diperoleh melalui situs www.idx.co.id dan website resmi perusahaan.
Metode analisis data menggunakan model analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung
book-tax differences berpengaruh signifikan terhadap earnings quality dan earnings quality juga berpengaruh
signifikan terhadap audit quality. Sementara, earnings quality tidak memediasi pengaruh book-tax differences
terhadap audit quality.
Kata kunci: pendekatan tidak tertimbang, BTD, earnings quality, audit quality

1.

PENDAHULUAN

Kebutuhan audit atas laporan keuangan
semakin meningkat seiring dengan perkembangan
dunia usaha saat ini. Kondisi keuangan suatu
perusahaan diperoleh pada laporan keuangan yang
memuat informasi posisi keuangan dan kinerja
diperlukan untuk memenuhi akuntabilitas yang
dituntut oleh para pemangku kepentingan
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(stakeholders’) dan digunakan untuk pengambilan
keputusan ekonomi. Peranan laporan keuangan dalam
pengambilan keputusan ekonomi menuntut jaminan
bahwa laporan keuangan telah disajikan secara benar
dan wajar oleh entitas bisnis. Berbagai skandal
keuangan yang melibatkan kantor akuntan publik
(KAP), yaitu:
(1) kasus kredit macet milik Bank BRI Jambi yang
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tidak membuat 4 (empat) data dalam laporan
keuangannya yang pada akhirnya ditemukan
tindakan kor upsi pada proseskredit yang
kerjasama antara PT Raden Motor dengan
akuntan publiknya [1];
(2) kasus SNP Finance yang merugikan 14 bank atas
pinjaman/kredit dari perbankan dan menerbitkan
surat utang jangka menengah (medium term note/
MTN) yang berpotensi mengalami gagal bayar
dan/atau menjadi kredit bermasalah sehingga
merugikan banyak pihak dan masyarakat [2].
Kondisi ini merupakan dampak dari buruknya
kualitas laporan keuangan yang telah diaudit oleh
akuntan publik yang pada akhirnya pada tahun
2018 SNP Finance dinyatakan pailit oleh
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat [3]. Kedua kasus
di atas merupakan pelanggaran terhadap standar
profesi dalam pelaksanaan audit umum berupa
tidak memadainya prosedur deteksi
resiko audit dan skeptisme professional.
Teori agensi yang melibatkan 2 (dua) pihak
dalam model keagenan yaitu pihak manajemen (agent)
dan pemilik (principal) yang melakukan kesepakatan
(kontrak) kerja untuk mencapai manfaat (utilitas)
yang diharapkan. Keterbukaan dalam kepemilikan
mengakibatkan terpisahnya antara agent dan
principal karena kepemilikan terhadap entitas usaha
berupa saham dan investasi dapat dimiliki oleh
berbagai pihak. Adanya ketidakseimbangan informasi
(asimetri informasi) dan konflik kepentingan antara
principal dan agent mendorong penyajian informasi
yang tidak sebenarnya oleh manajemen.
Audit dapat dijadikan sebagai proses untuk
mengurangi asimetri informasi antara agent dan
principal. Kemampuan auditor untuk mendeteksi
kesalahan dan salah saji signifikan serta mengurangi
tingkat asimetri informasi akuntansi antara agent dan
principal menjadi faktor yang paling penting dari
kualitas audit. Kualitas audit dapat tercermin dalam
efisiensi dan kinerja praktik audit yang baik.
Identifikasi terkait dengan perencanaan dan penilaian
risiko dalam pelaksanaan audit menjadi salah satu
aktivitas utama yang harus dilakukan auditor untuk
mencapai efisiensi dan kinerja praktik audit yang baik.
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Perbedaan laba akuntansi dan pajak (BTD)
memainkan peran penting dalam menjelaskan kualitas
laba dalam perusahaan. Besarnya BTD yang muncul
terutama sebagai akibat dari manajemen laba akan
mengarah pada penyimpangan manajemen, dimana
semakin besar BTD maka kualitas laba akan semakin
menurun sebagai akibat dari semakin tingginya
tingkat manajemen laba [4].
Selanjutnya, hubungan kualitas laba yang
diukur dengan BTD dengan kualitas a udit
menyatakan bahwa jika auditor menggunakan
informasi yang tercermin dalam BTD dalam menilai
kualitas laba, maka BTD besar mencerminkan
informasi yang mewakili risiko manajemen laba yang
lebih tinggi dan kualitas laba yang lebih rendah
sehingga menunjukkan perlunya bagi auditor untuk
melakukan lebih banyak upaya untuk memperoleh
kualitas audit yang tinggi [5] [6].
Kualitas laba terbukti dapat menjadi
mediator dalam hubungan BTD dengan kualitas audit
dengan temuan penelitian bahwa kualitas laba yang
diukur dengan konservatisme akuntansi dan kualitas
audit menunjukkan BTD berpengaruh positif terhadap
kualitas audit dan memediasi hubungan antara BTD
dan kualitas audit [7]. Kualitas laba akan menurun
karena adanya praktik manajemen laba yang
tercermin pada akrual yang tidak dapat dijelaskan
oleh proyeksi linier yang dapat diamati. Akrual yang
tidak dapat dijelaskan tersebut sering disebut akrual
abnormal atau akrual diskresioner [8]. Pemilihan
proksi kualitas akrual adalah untuk melihat
konsistensi hasil penelitian apabila mengunakan
proksi yang berbeda.
Penelitian ini menggunakan objek pada
industri manufaktur karena sangat diminati oleh
investor dalam menanamkan dalam bentuk saham dan
obligasi. Industri manufaktur juga dapat dikatakan
memiliki proses bisnis yang sangat kompleks. Industri
manufaktur yang diklasifikasi menjadi 3 (tiga) sektor
industri, yaitu sektor industri kimia dan dasar, sektor
aneka industri dan sektor industri barang konsumsi,
dimana industri manufaktur masih mendominasi dan
memberikan pertumbuhan sektoral sebesar 20,16
persen pada PDB Indonesia pada tahun 2017 [9].
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manajer sebagai pihak agent yang memiliki inisiasi
besar untuk dapat memanipulasi laba akuntansi dan
laba pajak. Kebebasan yang diperbolehkan dalam
pengukuran laba fiskal melalui mekanisme book-tax
differences dalam memberikan informasi tentang
management discretion dan proses akrual, hal ini
dapat memberikan informasi tentang laba berjalan
[11]

Gambar 1: Kontribusi dan Pertumbuhan
Sektoral PDB Indonesia Tahun 2017
Ketidakkonsistenan hasil penelitian di atas
menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut
karena masih menggunakan objek penelitian sebelum
implementasi Standar Pelaporan Keuangan berbasis
IFRS (International Financial Reporting Standard)
yang berlaku efektif secara menyeluruh sejak tahun
2013. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan
membuktikan secara empiris pengaruh book-tax
differences (BTD) terhadap Earnings Quality serta
implikasinya terhadap Audit Quality.

2.

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi
Teori agensi merupakan teori yang mendasari
hubungan antara pemilik (principal) dengan pihak
manajemen (agent) yang diperkenalkan oleh Jensen
dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan
merupakan pengembangan dari suatu teori yang
mempelajari suatu desain kontrak dimana para agent
bekerja atau bertugas atas nama principal ketika
keinginan atau tujuan agent bertolak belakang maka
akan terjadi suatu konflik dengan principal tersebut
[10]. Konflik ini terjadi karena kemungkinan agent
tidak bertindak sesuai dengan kepentingan principal.
Teori agensi berhubungan dengan book tax
differences ketika terjadi konflik karena principal
tidak memperoleh informasi yang semestinya dari
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Penetapan auditor eksternal sebagai “wali
terpercaya” diharapkan dapat mengurangi biaya
agensi dan memastikan keandalan informasi
keuangan. Audit eksternal adalah mekanisme tata
kelola yang membatasi biaya pengawasan yang
memiliki misi dalam mengidentifikasi anomali yang
disengaja dan mengungkapkannya kepada para
pemangku kepentingan yang berbeda.
2.2 Book-Tax Differences
Book-Tax Differences (BTD) atau perbedaan
laba akuntansi dengan laba fiskal diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
No. 46 Revisi 2010 tentang Akuntansi Pajak
Penghasilan. Perusahaan melakukan perhitungan laba
melalui 2 (dua) tujuan yaitu: (1) tujuan pelaporan
keuangan berdasarkan Standar Akuntansi; dan (2)
pelaporan pajak berdasarkan Undang-Undang
Perpajakan. Pendekatan asset-liability digunakan
untuk mendefinisikan elemen-elemen laporan
keuangan sedangkan Undang-Undang Perpajakan
menggunakan pendekatan revenue-expense [12].
Perbedaan antara perhitungan laba akuntansi
untuk menghasilkan laba pajak disebut rekonsiliasi
fiskal. Perbedaan pengakuan ini ditujukan untuk
menghitung pajak penghasilan perusahaan yang
dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (1)
perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah
tercatat aset atau kewajiban di laporan keuangan yang
disusun secara akuntasi dengan Dasar Pengenaan
Pajak (DPP) diklasifikasikan atas perbedaan temporer
kena pajak dan perbedaan temporer yang boleh
dikurangkan [13]; dan (2) perbedaan tetap terjadi
karena suatu transaksi yang dapat menjadi bagian
dalam penghitungan laba fiskal tetapi tidak dapat
dimasukkan ke dalam laba komersial atau sebaliknya
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suatu transaksi yang tidak dapat menjadi bagian
dalam penghitungan laba fiskal tetapi tidak
dimasukkan atau menjadi bagian ke dalam laba
komersial [13].
2.3 Earnings Quality
Earnings quality didefinisikan sebagai
kualitas laba yang tinggi adalah yang lebih jujur
(faithfully) merepresentasikan fitur dari proses laba
fundamental perusahaan yang relevan untuk
keputusan tertentu yang dibuat oleh pembuat
keputusan. Beberapa atribut yang dapat digunakan
untuk mengukur earnings quality antara lain kualitas
akrual (accruals quality), persistensi (persistence),
prediktabilitas (predictability), smoothness, value
relevance, timeliness dan conservatism [14].
2.4 Audit Quality
Audit quality didefinisikan kualitas produk
dan jasa dapat ditinjau dari sudut pandang
perfomance, features, reliability, conformance,
durability, serviceability, aesthetis, dan perceived
quality. Kualitas audit berdasarkan dua definisi di
atas, dapat disimpulkan dari reputasi auditor yang
diukur dengan kompetensi cerapan (perceived) dan

tingkat independensi seorang auditor. Menurut
Watkins et al., banyak peneliti yang sepakat bahwa
penggunaan audit yang berkualitas harus dilakukan
oleh auditor yang kompeten dan independen dan
menjadi kekuatan pemonitoran (monitoring strength)
[15].
Kualitas audit yang baik dapat terceminkan
dari bagaimana auditor mendeteksi kejanggalan yang
terjadi dengan menerapkan standar audit yang baik
dan benar. Auditor yang terpilih terus dikembangkan
kemampuannya lewat penerapan kemampuan teknis
di lapangan dan melalui pelatihan-pelatihan teknis
yang dilakukan secara berkala. Hasilnya, auditor yang
dimiliki benar-benar menguasai bidangnya dan dapat
memberikan jasa profesional terbaik kepada klien.
Kualitas audit dapat diukur dengan
menggunakan pendekatan lainnya, seperti Audit
Quality Index (AQI) dengan membandingkan jumlah
atribut pada perusahaan saat ini dengan total atribut
yang digunakan antara lain auditor size, Co-statutory,
audit opinion, audit lag, audit specialization, auditor
size and Co-statutory, audit tenure dan experience
[7].
2.5 Model Penelitian

Gambar 2: Rerangka Model Penelitian

Hipotesis:

3.

H1=

BTD berpengaruh signifikan terhadap
Earnings Quality

H2=

Earnings Quality berpengaruh signifikan
terhadap Audit Quality

H3=

Earnings Quality memediasi pengaruh
BTD terhadap Audit Quality

Jenis penelitian ini adalah ex-post facto
research atau kausal komparatif yaitu penelitian
dimana peneliti berusaha menentukan penyebab atau
alasan untuk keberadaan perbedaan dalam perilaku
atau status dalam kelompok individu. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif yang berlandaskan
pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti
pada populasi atau sampel tertentu [16]. Hasil
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penelitian diolah secara statistik dengan menggunakan
bantuan program SPSS Versi 24.00.
INVit

3.1 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI
(Bursa Efek Indonesia) sejak tahun 2013-2017.
Prosedur sampling menggunakan metode purposive,
yaitu dengan pertimbangan tertentu dimana umumya
disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian
[16].
Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam
pengambilan sampel adalah sebagai berikut:
a. Perusahaan bergerak pada industri manufaktur.
b. Perusahaan telah menyampaikan laporan tahunan
tahun 2013-2017 ke BEI secara lengkap.
c. Perusahaan tidak mengalami delisting atau
penghapusan pencatatan dalam tahun 2013- 2017.
d. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama
tahun 2013- 2017.
e. Laporan keuangan perusahaan disajikan dengan
mata uang rupiah (IDR).

LagBTD
2.

angka 1 jika perusahaan melaporkan
pendapatan sebelum pajak positif
dan angka 0 jika sebaliknya
: Perubahan dalam investasi dalam
aset tetap dari tahun t-1 ke tahun t
: Nilai BTD pada tahun t-1

Variabel Mediasi

Variabel independen dalam penelitian ini
adalah Earnings Quality (Y1) yang diukur dengan
penghitungan akrual diskresioner pada Model
Modified Jones dengan menambahkan perubahan
Return on Assets (ROA) dalam untuk meminimalkan
kesalahan spesifikasi, sehingga akan mampu
mengukur manajemen laba secara lebih akurat [8].

Keterangan:
TAACit
:
NIit

:

3.2 Pengukuran dan Definisi Operasional
Variabel

CFOit

:

1.

ASSETit-1

:

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini
adalah Book-Tax Differences (X) yang diukur
menggunakan abnormal BTD dengan skala rasio
berdasarkan perhitungan rumus berikut ini:

REVit
PPEit

:

ARit
3.
Keterangan:
BTDit
: BTD total untuk perusahaan i pada
tahun t diperoleh dari selisih antara
laba buku sebelum pajak dengan
penghasilan kena pajak (EBT –
EAT)
REVit
: Perubahan pendapatan dari tahun t1 ke tahun t
PROFit
: Variabel biner yang sama dengan
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:

:

Total akrual perusahaan i dalam
periode tahun t. (NIit – CFOit)
Laba bersih perusahaan i dalam
periode tahun t
arus kas dari aktivitas operasi
perusahaan i dalam periode tahun t
total aset perusahaan i dalam
periode tahun t-1
Perubahan pendapatan dari
tahun t-1 ke tahun t
aset tetap perusahaan i dalam
periode tahun t
Perubahan piutang perusahaan i
dalam periode tahun t

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
Audit Quality (Y2) menggunakan skala rasio yang
diukur oleh Audit Quality Index (AQI) berdasarkan
penambahan dan pendekatan tidak tertimbang (nonweighted) dari proksi kualitas audit yang digunakan.
Penelitian ini menggunakan 5 (lima) atribut
yaitu auditor size, audit opinion, audit specialization
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dan audit tenure serta menambahkan faktor audit fee
yang diukur dengan honorarium audit yang tercantum
dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di
BEI [17].
3.3 Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis jalur (path analysis). Analisis
jalur merupakan bagian dari analisis regresi yang
digunakan untuk menganalisis hubungan antar
variabel. Hasil dari uji analisis jalur ini juga akan
digunakan untuk membandingkan pengaruh mana
yang lebih besar antara pengaruh langsung dan
pengaruh tidak langsung, serta menarik suatu
kesimpulan apakah dengan adanya variabel mediasi
(intervening) ini dapat memperkuat atau justru
memperlemah pengaruh independen terhadap
dependen.
Adapun model persamaan
dirumuskan sebagai berikut:
Y1 =
Y2 =

+
+

Keterangan:
X
Y1
Y2
1 ... 2

Sebelum dilakukan pengujian asumsik klasik,
maka screening data dilakukan terlebih dahulu untuk
mengetahui kasus atau data yang memiliki
karakteristik unit yang terlihat sangat berbeda jauh
dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam
bentuk nilai ekstrim (outlier) baik untuk sebuah
variabel tunggal maupun variabel kombinasi [18].
Adapun nilai skor outlier disajikan pada
Tabel 1.
Tabel 1: Nilai Skor Outlier

regresi

1 X+
2 Y1 +

:
:
:
:
:
:

Book-Tax Differences
Earnings Quality
Audit Quality
Konstansa
Koefisien Regresi
Error

Pengujian hipotesis dengan teknik path
analysis dilakukan dengan pengujian linearitas (curve
fit), pengujian koefisien determinasi total (Rm2), uji
signifikansi parameter individual (sobel test).

4.

tahun pengamatan sehingga sampel data awal
perusahaan yang ditetapkan pada penelitian ini adalah
375.

Sumber: Output SPSS 23.00 (2019)
Nilai skor outlier pada 13 data sampel di atas
harus dikeluarkan dari sampel untuk mengurangi nilai
bias, dimana untuk sampel besar (lebih dari 80)
standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada
kisaran lebih dari (>) 3. Oleh karena itu, sampel data
akhir perusahaan yang digunakan pada penelitian ini
adalah 307.

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1

Penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling dalam pemilihan sampelnya. Hasil seleksi
sampel pada penelitian ini hanya melibatkan 77 (tujuh
puluh tujuh) dari keseluruhan populasi pada industri
manufaktur yang terdaftar di BEI dikalikan 5 (lima)
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Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif keseluruhan variabel
penelitian yang mencakup nilai rata-rata, minimum,
maksimum dan standar deviasi disajikan pada Tabel
2.

Vol. 9 No. 1 September 2019

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP

Tabel 2: Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Sumber: Output SPSS 23.00 (2019)
Variabel book-tax differences (X) pada
penelitian ini mempunyai nilai rata-rata sebesar
7.955.354.711.207 dengan nilai minimum dan
maksimum yang berkisar antara minus 6.498.700.000
sampai dengan 81.414.179.000.000. Variasi data
book-tax differences pada 307 sampel penelitian pada
perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI
tahun 2013-2017 sangat besar (nilai standar deviasi
dibandingkan nilai mean adalah lebih dari angka 1
yaitu 2,059).
Variabel earnings qual ity (Y1) pada
penelitian ini mempunyai nilai rata-rata sebesar
0,18090855 dengan nilai minimum dan maksimum
yang berkisar antara minus 0,451227 sampai dengan
0,758130. Variasi data earnings quality pada 307
sampel penelitian pada perusahaan industri
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017
sangat besar (nilai standar deviasi dibandingkan nilai
mean adalah lebih dari 30% yaitu 0,9260).
Variabel audit quality (Y2) pada penelitian
ini mempunyai nilai rata-rata sebesar 6,632370
dengan nilai minimum dan maksimum yang berkisar
pada skor 5,0045 sampai dengan 8,8062. Variasi data
audit quality pada 307 sampel penelitian pada
perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI
tahun 2013-2017 relatif kecil (nilai standar deviasi
dibandingkan nilai mean adalah kurang dari 30%
yaitu 0,13519).

Sumber: Output SPSS 23.00 (2019)

4.2

Gambar 2: Hasil Grafik P-Plots

Uji Kualitas Data

Uji normalitas data dilakukan dengan teknik
melihat sebaran unstandardized residual masingmasing pada Gambar 2.
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Kedua grafik di atas menunjukkan bahwa
sebaran unstandardized residual berada di sekitar
garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,
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sehingga nilai residu dari model persamaan regresi
terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi
normalitas data. Selanjutnya, uji kualitas data
dilakukan dengan uji multikolinearitas dengan melihat
besaran nilai tolerance dan VIF (variance inflated
factor) pada Tabel 3.
Tabel 3: Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23.00
(2019)

Sumber: Output SPSS 23.00 (2019)
Gambar 3: Hasil Uji Scatter Diagram

Nilai tolerance pada masing-masing variabel
independen lebih besar (>) daripada 0,1 dan nilai VIF
lebih kecil (<) daripada 10 pada kedua model
persamaan regresi di atas. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari
multikolineartias antar variabel independen.
Selanjutnya, uji kualitas data dilakukan dengan uji
heteroskedastisitas dengan teknik melihat masingmasing scatterplot pada Gambar 3.
Jika pada scatter diagram membentuk pola
tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar
kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah
terjadi heteroskedastisitas. Atau sebaliknya, jika tidak
terdapat pola tertentu yang jelas serta titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu
Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Kedua variabel yang dipetakan ke dalam
scatterplot memperlihatkan grafik menunjukkan
bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka
0 dan sumbu Y, yang berarti bahwa model penelitian
ini telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas antar
variabel penelitian.
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji
apakah di dalam model regresi linear terdapat korelasi
antara kesalahan penggangu pada periode t dengan
kesalahan penggangu pada periode t-1 (periode
sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan dengan Runtest, dengan syarat jika antar residual tidak terdapat
hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual
adalah acak atau random, atau sebaliknya [18]. Hasil
uji autokorelasi disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4: Hasil Uji Autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23.00 (2019)
Hasil outpus SPSS 23.00 menghasilkan nilai
test adalah -0,10891 dengan probabilitas signifikansi
sebesar 0,864 (tidak signifikan) pada level 5 persen
yang berarti bahwa residual acak atau tidak terjadi
autokorelasi antar nilai residual.
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4.3

Uji Linearitas

Evaluasi terhadap pemenuhan asumsi yang
melandasi analisis jalur (path analysis) perlu
dilakukan agar hasilnya memuaskan yang dilakukan
melalui uji linearitas. Pendekatan yang digunakan
adalah Curve Fit dengan kaidah keputusan merujuk
pada konsep parsimony, yaitu bilamana seluruh model

yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah
signifikan atau nonsignifikan atau fungsi linier
signifikan berarti model dikatakan linier. Spesifikasi
model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah
model linier, kuadratik, kubik, inverse, logarithmic,
power, S, compound, growth dan eksponensial. Hasil
uji model linearitas untuk setiap hubungan antar
variabel disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5: Hasil Uji Linearitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23.00 (2019)
Hasil pengujian atas kedua model di atas
dapat diketahui bahwa semua hubungan antar
variabel dalam penelitian ini menunjukkan hubungan
yang linear, sehingga model analisis yang dibuat layak
untuk diterapkan.
4.4

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini ditujukan
untuk membuktikan secara ilmiah pengaruh booktax differences terhadap earnings quality serta
implikasinya pada audit quality yang dilakukan
dengan model analisis jalur (path analysis). Adapun
hasil persamaan regresi linear pada masing-masing
model 1 dan 2 pada penelitian ini adalah:
Y1 = 0,161 + 1,025E-013X +
Y2 = 6,404 + 1,260Y1 +
Constant : 0,161, artinya jika book-tax
diff erences – BTD (X) dianggap
konstan, maka besarnya earnings
quality (Y1) adalah 0,161 satuan
sedangkan 6,404, artinya jika earnings
quality (Y1) dianggap konstan, maka
besarnya audit quality (Y2) adalah
6,404 satuan.
BTD (X) : Koefisien regresi untuk variabel
independen BTD (X) sebesar 1,025E013X dapat diartikan bahwa setiap
penambahan satu satuan BTD, maka
berdampak secara signifikan pada

Vol. 9 No. 1 September 2019

peningkatan earnings quality sebesar
1,025E-013X satuan dengan asumsi
variabel lain diabaikan dan konstan.
Earnings Quality (Y1) : Koefisien regresi untuk
variabel
intervening
earnings qual ity (Y1)
sebesar 1,260 dapat
diar tikan bahwa setiap
penambahan satu satuan
earnings quality, maka
berdampak
secara
signifikan
pada
peningkatan audit quality
sebesar 1,260 satuan
dengan asumsi variabel lain
diabaikan dan konstan.
Uji hipotesis dalam penelitian ini ditujukan
untuk membuktikan secara ilmiah pengaruh booktax differences terhadap earnings quality serta
implikasinya pada audit quality yang dilakukan
dengan model analisis jalur (path analysis).
Tabel 6: Rangkuman Hasil Uji Koefisien
Determinasi Total (Rm2)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23.00
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Hasil Perhitungan Standar error of estimate dari
Model I:

dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang
dibentuk dalam penelitian ini.
Tabel 7: Hasil Uji Analisis Jalur (path analysis) –
Pengaruh Langsung

Hasil Perhitungan Standar error of estimate dari
Model II:

Berdasarkan total keragaman data yang
dapat dijelaskan oleh model, dihitung dengan rumus:
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23.00 (2019)

Nilai koefisien determinasi total (Rm2 )
diperoleh sebesar 0,11359 yang berarti 11,36 persen
variasi dari variabel audit quality dapat dijelaskan
oleh variasi variabel book-tax difference serta variabel
earnings quality sedangkan sisanya 88,64 persen

Hasil uji path analysis diketahui bahwa
kedua model regresi memiliki probabilitas signifikansi
yang lebih kecil dari (<) 0,05 yaitu p1 (X Y1) dan
(Y1
Y2) sehingga menerima H 1 dan H 2 .
Selanjutnya, hasil dari pengujian H3 melalui analisis
jalur (path analysis) pengaruh tidak langsung,
terlebih dahulu dilakukan transformasi dalam bentuk
Logaritma (Log10) atas variabel book-tax differences
(X) untuk mendapatkan angka yang dapat
dimasukkan ke dalam sobel test.

z = 0,3355
Gambar 4: Pengaruh BTD Terhadap Audit Quality Melalui Earnings Quality
Berdasarkan hasil sobel test pada bagian
indirect effect terlihat pengaruh tidak langsung BTD
terhadap audit quality melalui earnings quality,
dalam hal ini besarnya pengaruh tidak langsung
adalah 0,6482 yang merupakan hasil perkalian
koefisien antara b(MX) atau jalur p1 dengan
b(YM.X). Nilai koefisien mediasi 0,0171 berada pada
tingkat signifikansi 0,3355 yang lebih besar dari 0,05.
Nilai standard error adalah 0,0178 sehingga nilai t
hitung menjadi:
t = 0,0171
0,0178
t = 0,9606
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Nilai t hitung ini adalah lebih kecil dari t tabel
dengan signifikansi 5% yaitu sebesar 1,96. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel
earnings quality tidak memediasi hubungan antara
BTD dengan audit quality.
4.5

Pembahasan

Hasil pembahasan secara keseluruhan
terhadap 3 (tiga) hipotesis awal yang diajukan dalam
penelitian ini, 2 (dua) hipotesis terbukti berpengaruh
signifikan yaitu pengaruh langsung dan 1 (satu)
hipotesis tidak terbukti yaitu pengaruh tidak langsung.
Dengan kata lain, tujuan penelitian ini untuk mengkaji
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dan membuktikan pengaruh book-tax differences
(BTD) terhadap earnings quality serta implikasinya
pada audit quality mendukung teori agensi yang
melatarbelakangi timbulnya konflik kepentingan yang
terjadi antara pihak manajemen (agent) dengan
principal melalui penentuan auditor eksternal dalam
memastikan keandalan informasi keuangan dengan
standar auditnya untuk mengurangi konflik
kepentingan tersebut melalui audit quality.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa booktax differences secara langsung berpengaruh
signifikan terhadap earnings quality, dimana semakin
besar BTD maka kualitas laba akan semakin
meningkat sebagai akibat dari kualitas laba yang
diukur berdasarkan akrual diskr esioner dan
berbanding terbalik dengan semakin menurunnya
sebagai akibat dari meningkatnya tingkat manajemen
laba [4].
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa
earnings quality secara langsung berpengaruh
signifikan terhadap audit quality, dimana semakin
tingginya kualitas laba maka kualitas audit akan
semakin meningkat sebagai akibat rendahnya risiko
manajemen laba sehingga menunjukkan kualitas audit
yang tinggi [5] [6].
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa
earnings quality tidak terbukti mampu memediasi
pengaruh book-tax differences terhadap audit quality,
hal ini berarti bahwa perusahaan dengan BTD yang
besar dikaitkan dengan kualitas audit yang lebih tinggi
menyiratkan bahwa kualitas laba tidak mewakili
pengukuran yang dapat mempengaruhi keputusan
auditor [7]. Kualitas laba akan menurun karena
adanya praktik manajemen laba disinyalir akan
berdampak pada keputusan auditor melalui audit
quality.

4.

SIMPULAN DAN SARAN

a.

Book-Tax Differences terbukti berpengaruh
signifikan terhadap Earnings Quality.
Earnings Quality ter bukti berpengaruh
signifikan terhadap Audit Quality.

b.
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c.

Earnings Quality tidak terbukti memediasi
hubungan antara Book-Tax Differences terhadap
Audit Quality.

Keterbatasan dari penelitian ini antara lain:
a. Variabel earnings quality tidak memediasi
pengaruh atas book-tax differences terhadap
audit quality yang diukur dengan penghitungan
akrual diskresioner pada model Modified Jones
dengan menambahkan hanya pada perubahan
Return on Assets (ROA).
b.

Sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada
perusahaan industri manufaktur yang terdaftar
di BEI tahun 2013-2017 sehingga hasil penelitian
ini tidak cukup representatif menggambarkan
secara umum perusahaan-perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam
mengukur audit quality.

Berdasarkan keterbatasan dari penelitian di
atas, maka saran dari penelitian ini antara lain:
a.

Penelitian selanjutnya diha rapkan dapat
merumuskan perhitungan earnings quality
dengan model lainnya seperti pendekatan
conditional revenue model sehingga diharapkan
dapat lebih representatif menguji dampaknya
terhadap audit quality.

b.

Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat
melibatkan sampel pada perusahaan sektor selain
industri manufaktur agar dapat memberikan
hasil yang lebih representatif untuk menguji
earnings quality dan audit quality.
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Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Food And
Beverage Pada Hotel Kartika Chandra Jakarta
Supriyanto
Alumni Universitas Pamulang
email: supriyanto1162@gmail.com
Abstract: The purpose of this research is to analysis and acknowledge the work discipline applied by Hotel Kartika
Chandra Multi Tarex in the Food And Beverage Departement. The research method that being use is the causality
research method, which is the work discipline known as X variable and the employee performance as Y Variable. The
result of this research indicate that: (1) based on the results of testing the coefficient of determination resulted in RSquare of 0,457 or 45,7 percent; and (2) Partially testing (t-test) accept the alternative hypothesis (Ha) which
means the work discipline has a significant effect on the employee performance.
Keywords: work discipline, employee performance
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh disiplin kerja yang
diterapkan Hotel Kartika Chandra pada departemen Food and Beverage. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian kausalitas, dimana disiplin kerja menjadi variabel X dan kinerja karyawan menjadi variabel Y.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menghasilkan nilai RSquare sebesar 0,457 atau 45,7 persen; dan (2) Uji secara parsial (uji-t) menerima hipotesis alternatif (Ha) yang
berarti disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Kata kunci: disiplin kerja, kinerja karyawan

1.

PENDAHULUAN

Hotel merupakan organisasi yang komplek
dengan beberapa bagian yang mungkin tidak akan
terlihat oleh masyarakat biasa pada umumnya. Hotel
dapat beroperasi secara efektif dan efisien
membutuhkan para karyawan yang bergerak dengan
sangat cepat dan terampil. Setiap karyawan dan
departemen harus menyadari dan bekerja untuk
mencapai seluruh tujuan perusahaan.
Team work (kerja team) merupakan kunci
bagi operasi yang handal, hal ini memerlukan
kerjasama dan saling membantu antar karyawan
dengan departemen lainnya dalam hotel. Bagian
housekeeping dan front office harus menjadi tim yang
terkoordinasi. Prinsip yang sama juga berlaku untuk
bagian front office dan sales, house dan sales, food
and beverage juga front office demikian
seterusnya.
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General manager ditugaskan untuk
bertanggungjawab atas koordinasi, perencanaan,
danpelaksanaan filosofi team work di seluruh hotel
agar tiap-tiap karyawan dapat saling membantu,
demikian pula harus diterapkan kepada semua tamu
di hotel. Karyawan bekerja bersama sebagai sebuah
tim yang akan membuat hotel menjadi sukses sehingga
sukses akan tercermin kepada para karyawannya
(Komar, 2006).
Pembinaan sumber daya manusia (human
resource development) akan dapat menumbuhkan
sence of belonging yaitu rasa memiliki terhadap
perusahaan, loyalitas, dan dedikasi tinggi kepada
perusahaan, meningkatkan kerjasama team,
komunikasi antar bagian, dan hubungan antar
manusia sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan
efisiensi kerja dan efektivitas perusahaan untuk
mencapai produktivitas yang tinggi (Almasri,
2016).
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Disiplin organisasi tidak dapat dipisahkan
dengan kinerja (performance) dari sumber daya
manusianya. Semakin tinggi disiplin kerja organisasi,
maka semakin kuat dorongan untuk berprestasi.
Disiplin organisasi dapat membantu kinerja
karyawan, dimana menciptakan motivasi yang luar
biasa untuk memberikan kemampuan terbaiknya
dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh
organisasi. Disiplin merupakan suatu sikap kesediaan
dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati
norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya
(Singodimedjo, dalam Sutrisno, 2016:86).
Disiplin kar yawan ya ng baik akan
mempercepat tujuan organisasi sedangkan disiplin
yang kurang baik akan menjadi penghalang dan
memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Prestasi
yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan

tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya
bersumber dari Kinerja (Sandy, 2015).
Hotel Kartika Chandra Jakarta sebagai salah
satu perusahaan industri perhotelan dan pariwisata
yang bertaraf internasional yang melayani kebutuhan
pelanggannya, seperti swimming-pool, travel agent,
drug store, convention & banquet facilities, office
tower, shopping arcade, studio XXI, tailor, tennis
court, taxi service dan pelayanan lainnya. Untuk tetap
bertahan diperlukan modernisasi yang berawal dari
disiplin kerja yang maksimal agar visi dan misi
perusahan tercapai sesuai target yang pada akhirnya
dapat meningkatkan kinerja karyawan. Berikut ini
disajikan data persentase tingkat kehadiran tahun
2015 dan 2016 karyawan Departement Food And
Beverage Hotel Kartika Chandra pada tabel di bawah
ini:

Sumber: Data HRD Hotel Kartika Chandra Tahun 2017
Gambar 1. Kerangka Model Penelitian
Gambar di atas menunjukan adanya disiplin
yang kurang terhadap karyawan Departement Food
and Beverage Hotel kartika Chandra. Pada tahun
2015 persentasi absensi kehadiran kurang baik dan
pada tahun 2016 menurunnya persentase kehadiran
yang disebabkan tingkat kurangnya disiplin karyawan
semakin meningkat. Kurangnya tingkat disiplin
sangat mempengaruhi di dalam perusahaan yang
menjadikan permasalahan. Permasalahan disebabkan
kurangnya kepedulian karyawan terhadap tugas dan
tanggungjawab, kerjasama antar karyawan yang
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kurang baik, kebersihan lingkungan kerja yang tidak
terjaga, tata letak perlengkapan kerja yang kurang
rapih dan sering tidak masuknya karyawan tanpa
alasan.
Penelitian ini menggunakan objek penelitian
di Departement Food And Beverage Hotel Kartika
Chandra Jakarta yang memiliki karyawan cukup
banyak sehingga akan mampu mendukung untuk
penelitian ini dan mengetahui seberapa besar
pengaruh disiplin kerja perusahaan terhadap kinerja
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karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan membuktikan secara empiris
pengaruh disiplin kerja perusahaan terhadap kinerja
karyawan Departement Food and Beverage Hotel
Kartika Chandra Jakarta.

2.

LANDASAN TEORI

2.1 Disiplin Kerja
Beberapa ahli mengungkapkan definisi dari
disiplin, disiplin kerja menurut A.A. Prabu
Mangkunegar a (2013) merup akan bentuk
pelaksanaan manajemen untuk memper teguh
pedoman-pedoman organisasi. Kadang-kadang,
perilaku pekerja dalam organisasi menjadi sangat
mengganggu sehingga berdampak dengan kinerja
yang menurun seperti terlambatnya karyawan hadir
ke kantor, mengabaikan prosedur keselamatan, tidak
mengikuti petunjuk yang telah ditentukan atau terlibat
masalah dengan rekan kerjanya.
Singodimedjo dalam Edy Sutrisno (2016:86),
mendefinisikan disiplin kerja sebagai sikap kesediaan
dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati
norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya.
Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat

tujuan perusahaan sedangkan disiplin yang
menurunakan menjadi penghalang dan memperlambat
pencapaian tujuan perusahaan.
2.2

Kinerja Karyawan

Kinerja merupakan pencapaian hasil kerja
yang telah dicapai oleh seorang karyawan. Capaian
kinerja karyawan bertujuan untuk menciptakan atau
mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh
perusahaan dengan optimal. Menurut Oxford
Dictionary, kinerja (performance) merupakan suatu
tindakan proses atau cara bertindak atau melakukan
fungsi organisasi. Pada dasarnya, kinerja merupakan
suatu konstruk, dimana banyak ahli memiliki sudut
pandang yang berbeda dalam mendefinisikan kinerja
Menurut Wilson Bangun (2012:231), kinerja
didefinisikan sebagai hasil pekerjaan yang dicapai
seseorang berdasarkan persyaratan pekerjaaan (job
requirement) sedangkan menurut A.A. Prabu
Mangkunegara (2013:67), kinerja dapat didefinisikan
sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seseor ang kar yawan dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya.
2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2. Kerangka Berpikir
Agung Setiawan pada tahun 2013 melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja dan
Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Rumah
Sakit Umum Daerah, hasil penelitian membuktikan
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yance
Tawas Winerungan pada tahun 2013 melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja
terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Kecamatan Langowan Selatan, hasil penelitian juga
membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja.
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Hipotesis:
H0 = Disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan
terhadap Kinerja Karyawan
Ha = Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Karyawan

3.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian kausalitas yaitu suatu penelitian
untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu
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variabel atau beberapa variabel (variable
independent) terhadap variabel lainnya/variabel
dependent (Sugiyono, 2015:62). Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dimana
merupakan serangkaian observasi atau pengukuran
hasilnya menggunakan data primer berupa survei.
3.1 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah
karyawan Departement Food and Beverage Hotel
Kartika Chandra Jakarta yang berjumlah 60 orang.
Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel
diambil dengan menggunakan metode total sampling,
dimana jumlah sampel sama dengan populasi
(Sugiyono, 2015). Penentuan metode sampling ini
bertujuan untuk lebih mendapatkan hasil yang
representatif, objektif dan dapat digeneralisasi
mengingat pentingnya faktor disiplin kerja.
3.2 Pengukuran dan Definisi
Variabel

Operasional

Kinerja Karyawan (Y). Indikator kinerja karyawan
pada penelitian ini antara lain kualitas, kuantitas,
pelaksanaan tugas serta tanggung jawab.
Variabel yang diteliti akan diukur dengan
menggunakan alat ukur yaitu skala ordinal (dalam
satuan Likert). Skala likert digunakan untuk
mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif
dengan cara memberikan skor atau nilai pada jawaban
yang telah disediakan pada pernyataan-pernyataan
(kuesioner). Jumlah butir instrumen variabel X terdiri
dari 10 (sepuluh) pernyataan, dan jumlah butir
instrumen variabel Y juga terdiri dari 10 (sepuluh)
pernyataan. Skor yang diberikan untuk tiap jawaban
kuesioner adalah sebagai berikut :
a. Apabila jawaban “Sangat Setuju”diberi nilai 5
b. Apabila jawaban “Setuju” diberi nilai 4
c. Apabila jawaban “Ragu-Ragu” diberi nilai 3
d. Apabila jawaban “Tidak Setuju”diberi nilai 2
e. Apabila jawaban “Sangat Tidak Setuju”diberi
nilai 1
3.3

Variabel bebas atau independent sering
disebut variabel stimulus, prediktor atau antecedent.
Variabel bebas merupakan variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependen
(terikat) (Sugiyono, 2015:64). Variabel terikat atau
dependent sering disebut variabel output, kriteria atau
consecuent. Variabel terikat merupakan variabel yang
dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya
variabel independen (bebas) (Sugiyono, 2015:64).
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja
Karyawan.
1.

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini
adalah Disiplin Kerja (X). Indikator disiplin kerja
pada penelitian ini antara lain tujuan dan kemampuan,
teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, waskat, sanksi
hukuman serta hubungan kemanusiaan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis regresi linier sederhana (simple
linear regression analysis) melalui tahapan-tahapan
pengujian berikut ini: (1) analisis statistik deskriptif,
(2) uji kualitas data; dan (3) uji hipotesis. Adapun
model persamaan regresi linier sederhana dirumuskan
sebagai berikut:

Keterangan:
Y = Kinerja Karyawan
X = Disiplin Kerja
a = Konstansa
ß = Koefisien Regresi
= Error

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif
2.

Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
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Statistik deskriptif merupakan cara untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang
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telah terkumpul dan menyajikan informasi tanpa
bert ujuan untuk membuat kesimpulan yang
digeneralisasi.

Statistik deskriptif keseluruhan variabel
penelitian yang mencakup nilai rata-rata, minimum,
maksimum dan standar deviasi.

Tabel 1: Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Sumber: Output SPSS 23.00 (2018)
Variabel Disiplin Kerja (X) menunjukkan
nilai rata-rata sebesar 40,3625 dengan standar
deviasi sebesar 3,24620. Artinya, 80 orang
responden yang mewakili sampel penelitian ini
memiliki variasi data yang relatif kecil (nilai mean
dibandingkan nilai standar deviasi adalah kurang
dari 30% yaitu 0,08043).

semua butir-butir pernyataan yang terdapat dalam
kuesioner adalah valid.
Rangkuman hasil uji validitas dapat dilihat
pada Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2: Hasil Uji Validitas Data

Variabel Kinerja Karyawan (Y)
menunjukkan nilai rata-rata sebesar 40,8125 dengan
standar deviasi sebesar 3,38311. Artinya, 80 orang
responden yang mewakili sampel penelitian ini
memiliki variasi data yang juga relatif kecil (nilai
mean dibandingkan nilai standar deviasi adalah
kurang dari 30% yaitu 0,08290).
4.2 Uji Kualitas Data
Uji validitas akan menguji masing-masing
variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dimana
keseluruhan variabel penelitian memuat 10 (sepuluh)
pernyataan yang harus dipilih oleh responden dengan
syarat minimum yang digunakan untuk dianggap
memenuhi syarat adalah rhitung > rtabel dimana rtabel =
0,220 (korelasi alpha 5%).
Uji validitas dilakukan dengan menggunakan
produk moment correlation dan penghitungan SPSS
23.00. Berdasarkan hasil pengujian validitas data
dapat diketahui bahwa semua butir-butir dalam
pernyataan kuesioner dalam bentuk indikator memiliki
nilai r-Pearson Correlation lebih dari (>) 0,220 pada 80
sampel penelitian sehingga dapat disimpulkan bahwa
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Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23.00
(2018)
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Berdasarkan hasil pengujian validitas data
dapat diketahui bahwa semua butir-butir dalam
pernyataan kuesioner dalam bentuk indikator
memiliki nilai r-Pearson Correlation lebih dari (>) 0,220 pada
80 sampel penelitian sehingga dapat disimpulkan
bahwa semua butir-butir pernyataan yang terdapat
dalam kuesioner adalah valid.
Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini
dilakukan dengan melihat ukuran cronbach’s
coefficient alpha. Sebuah konstruk mempunyai
reliabilitas yang baik jika nilai cronbach’s alpha
0,6. Perhitungan uji reliabilitas pada masing-masing
variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut
ini:
Sumber: Output SPSS 23.00 (2018)
Tabel 3: Hasil Uji Reliabilitas Data
Gambar 3: Grafik P-Plots untuk Uji Asumsi
Normalitas
Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan
dengan teknik melihat scatter diagram yang sajikan
pada Gambar 4 berikut ini:

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23.00
(2018)
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data
dapat diketahui bahwa semua instrumen yang
dibentuk dalam variabel penelitian mempunyai nilai
cronbach’s aplha lebih besar atau sama dengan
0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa
variabel penelitian memliki instrumen yang layak
digunakan pada penelitian ini.
4.3

Uji Asumsi Klasik

Gambar di bawah ini menunjukkan Grafik
P-Plot pada unstandardized residual berada di sekitar
garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal
sehingga nilai residu dari model persamaan regresi
terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi
normalitas data. Uji normalitas data dilakukan
dengan melihat sebaran unstandardized residual yang
dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini:
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Sumber: Output SPSS 23.00 (2018)
Gambar 4: Scatterplot untuk Uji
Heteroskedastisitas
Gambar di atas memperlihatkan grafik
scatterplot dari variabel kinerja karyawan (Y),
dimana grafik tersebut menunjukkan bahwa titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan sumbu
Y, yang berarti bahwa model penelitian ini telah
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terbebas dari heteroskedastisitas antar variabel
penelitian.
Uji multikolinearitas dilakukan dengan
melihat besaran nilai tolerance dan VIF (varian
inflated factor) yang dapat dilihat pada Tabel 4
berikut ini:
Tabel 4: Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23.00
(2018)

Square), dan pengujian signifikansi parameter
individual (Uji-t). Adapun model persamaan regresi
linear sederhana yang dihasilkan pada penelitian ini
adalah:

Keterangan:
Y : Kinerja Karyawan
X : Disiplin Kerja
a : Konstansa
ß : Koefisien Regresi
: Error
Constant : 12,380. Artinya jika Disiplin Kerja (X)
dianggap konstan, maka besarnya
Kinerja kar yawan adalah 12,38
satuan.

4.4 Uji Hipotesis

Disiplin Kerja (X) : Koefisien regresi untuk
variabel Disiplin Kerja (X)
sebesar 0,704 dapat diartikan
bahwa setiap penambahan
satu satuan variabel ini, maka
berdampak secara signifikan
pada peningkatan kinerja
karyawan sebesar 70,4 persen
dengan asumsi variabel lain
diabaikan dan konstan.

Uji hipotesis dalam penelitian ini ditujukan
untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris
pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan
yang dilakukan dengan model analisis regresi linear
sederhana, pengujian koefisien determinasi (R-

Pengujian koefisien determinasi dilakukan
untuk mengukur kekuatan pengaruh yang terjadi
antara variabel independen terhadap variabel
dependen. Adapun hasil dari pengujian koefisien
determinasi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Berdasarkan
hasil
pengujian
multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai
tolerance pada masing-masing variabel lebih besar
(>) daripada 0,1 dan nilai VIF lebih kecil (<) daripada
10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
model regresi terbebas dari multikolinearitas antar
variabel independen.

Tabel 5: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Sumber: Output SPSS 23.00 (2018)
Berdasarkan hasil pengujian koefisien
determinasi (R2) dapat diketahui bahwa nilai koefisien
korelasi (R) adalah 0,676. Nilai ini berada pada
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interval koefisien 0,600 – 0,799 (Sugiyono,
2015:242). Koefisien korelasi dalam penelitian ini
berarti terdapat hubungan antara variabel independen

Hal - 41

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP

(disiplin kerja) terhadap variabel dependen (kinerja
karyawan) yang memiliki tingkat koefisien yang kuat.
Model regresi menghasilkan nilai R2 sebesar 0,457
atau 45,7 persen yang artinya perubahan variabel
kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel
disiplin kerja sedangkan sisanya sebesar 54,3 persen
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam model regresi pada penelitian ini.
Nilai standard error of the estimate sebesar
2,50916 pendugaan kesalahan baku berganda, hal ini
berarti model regresi semakin baik dalam tingkat

memprediksi kinerja karyawan karena memiliki
nilai kurang dari standar deviasi (Y) senilai
3,38311.
Pengujian signifikansi parameter individual
(uji-t) pada analisis regresi linier sederhana dilakukan
untuk melihat pengaruh dari variabel independen
secara parsial terhadap variabel dependen. Di
samping itu, pengujian ini dimaksudkan untuk
memprediksi sejauhmana kontribusi perubahan yang
terjadi pada masing variabel independen terhadap
besarnya variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji-t

Sumber: Output SPSS 23.00 (2018)
Hasil dari uji signifikansi secara individual
(Uji-t) menghasilkan nilai koefisien regresi atas
variabel Disiplin Kerja (X) dengan nilai thitung sebesar
8,100 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000,
hal ini berarti nilai thitung lebih besar (>) dari ttabel atau
signifikansi probabilitas kurang dari (<) 0,05
sehingga Ha diterima (H0 ditolak). Dengan demikian,
disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan.
4.5 Pembahasan
Berdasarkan hasil persamaan regresi linear
logistik diperoleh nilai koefisien â atas variabel
disiplin kerja (X) sebesar 12,380 dengan probabilitas
signifikansi sebesar 0,000, hal ini menunjukkan
bahwa setiap penambahan sebanyak 1 (satu) kali
maka akan berdampak peningkatan kinerja karyawan
sebesar 70,4 persen dan signifikan. Hasil pengujian
hipotesis ke-1 membuktikan bahwa disiplin kerja
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan,
dimana temuan ini mendukung penelitian Agung
Setiawan dan Yance Tawas Winerungan (2013) yang
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menyatakan pengaruh positif dan signifikan antara
disiplin kerja terhadap kinerja. Semakin baik disiplin
kerja karyawan Food And Beverage pada Hotel
Kartika Chandra Jakarta maka akan dapat
meningkatkan kinerja karyawan.

5.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari penelitian ini yaitu disiplin
kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan. Saran dari penelitian ini antara lain:
a. Berdasarkan uji parsial (ujit-t) dalam pengujian
hipotesis menunjukan bahwa disiplin kerja
mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan.
Oleh karena itu, penelitian ini memberikan
rekomendasi pada Departement Food And
Beverage Hotel kartika Chandra untuk selalu
mengevaluasi perilaku yang berkaitan dengan
disiplin karyawan seperti kehadiran ke kantor,
prosedur-prosedur kerja yang telah ditetapkan
organisasi atau hal-hal yang terkait dengan
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masalah-masalah yang terdapat pada rekan kerja
karyawan.
b. Berdasarkan uji koefisien determinasi (R-Square)
menunjukkan bahwa hanya 45,7 persen perubahan
variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh
variabel disiplin kerja. Oleh karena itu, penelitian
selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya
dalam menguji pengaruh terhadap kinerja
karyawan, seperti kompensasi, semangat kerja,
motivasi kerja, produktivitas dan variabel lainnya
yang terkait dengan kinerja karyawan.
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Financial Satisfaction Ibu Rumah Tangga di Kota Palembang
(Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur 1)
Sri Megawati Elizabeth
STIE Multi Data Palembang
srimegawati@stie-mdp.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh income, financial knowledge terhadap financial
satisfaction ibu rumah tangga di Kota Palembang (studi kasus kecamatan ilir timur 1) baik secara parsial maupun
simultan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 14.476 ibu rumah tangga. Sampel yang didapat dengan
menggunakan Slovin sebanyak 389 orang. Analisis statistik yang digunakan menggunakan SPSS. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa income, financial knowledge berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan.
Kata kunci: pendapatan,pengetahuan keuangan,kepuasan keuangan

Abstract: This study aims to determine the effect of income, financial knowledge on financial satisfaction of
housewives in Palembang City (case study of ilir timur district 1), both partially and simultaneously. The population
in this study amounted to 14,476 housewives. Samples obtained by using Slovin were 389 people. Statistical analysis
used using SPSS. The results showed that income, financial knowledge had a significant and partially significant
effect.
Keywords: income, financial knowledge, financial satisfaction

1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Keuangan rumah tangga sangat perlu
dikelola dengan baik oleh seorang ibu rumah tangga.
Kesalahan dalam pengelolaan keuangan rumah
tangga akan berdampak terhadap kehidupan dimasa
yang akan datang. Ibu rumah tangga sebaiknya
memiliki pengetahuan keuangan yang baik - baik itu
mengenai produk maupun jasa keuangan.
Namun sangat disayangkan, berdasarkan
hasil survei yang dilakukan oleh OJK tahun 2013
terhadap seluruh masyarakat Indonesia menunjukkan
bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia dibagi
menjadi empat bagian yakni: well literate (21.84%)
penduduk Indonesia memiliki pengetahuan dan
keyakinan terhadap jasa keuangan serta produk jasa
keuangan, Sufficient literate (75.69%), memiliki
pengetahuan dan keyakinan tentang jasa keuangan
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serta produk dan jasa keuangan termasuk fitur,
manfaat dan kewajiban terkait produk dan jasa
keuangan, less literate (2.06%) hanya memiliki
pengetahuan tentang lembaga jasa produk dan jasa
keuangan dan not literate (0.41%), tidak memiliki
pengetahuan dan keyakinan terhadap keuangan serta
produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki
keterampilan menggunakan produk dan jasa
keuangan. (www.ojk.go.id, 2013).
Dalam menyusun rencana keuangan seorang
ibu rumah tangga harus bisa menerapkan prinsip Be
Smart yaitu: spesifik dalam menetapkan tujuan secara
jelas dan rinci agar lebih fokus, measurable yaitu
tujuan keuangan harus terukur (satuan uang, satuan
waktu dan lainnya), achievable yaitu memastikan
tujuan kita secara realistis, relevant dengan
memastikan anggaran yang dibuat dengan tujuan yang
masuk akal dan time related yaitu memastikan tujuan
kita memiliki batas waktu yang nyata. Perencanaan
keuangan yang baik akan mewujudkan berbagai
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tujuan keuangan dimasa yang akan datang. Kepuasan
keuangan (financial satisfaction) tercapai jika sudah
mencapai tujuan keuangan. Kepuasan keuangan
(financial satisfaction) merupakan ukuran subjektif
kesejahteraan keuangan dan menunjukkan tingkat
kepuasan yang dirasakan oleh individu yang dikaitkan
dengan kondisi keuangan pribadi maka orang tersebut
akan semakin puas dan bahagia (Sahi, 2013).
Faktor yang mempengaruhi kepuasan
keuangan yang ingin diteliti dalam penelitian ini
adalah pendapatan (income) dan pengetahuan
keuangan (financial knowledge). Menurut data
otoritas jasa keuangan (OJK, 2013) indeks literasi
berdasarkan jenis kelamin adalah untuk laki-laki
sebesar 33,0% sedangkan perempuan 25.5%).
Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya
pengetahuan keuangan perempuan dibandingan
dengan laki-laki. Sedangkan indeks literasi keuangan
berdasarkan pekerjaan adalah untuk pengusaha
sebesar 27.6%, pegawai dan profesional sebesar
39.8%, pelajar/mahasiswa 23.2%, tidak bekerja
sebesar 22.8% dan ibu rumah tangga sebesar 15,2%.
Dari data ini juga masih menunjukkan bahwa
ibu rumah tangga masih memiliki pengetahuan yang
lebih kecil dibandingkan dengan profesi-profesi
lainnya. (www.OJK.go.id, 2016).
1.2 Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji
pengaruh income dan financial knowledge terhadap
financial satisfaction ibu rumah tangga di Kota
Palembang (Studi Kasus Ibu Rumah Tangga
Kecamatan Ilir Timur 1).
1.3 Permasalahan
1. Bagaimana pengaruh income terhadap financial
satisfaction ibu rumah tangga di Kota
Palembang secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh financial knowledge
terhadap financial satisfaction ibu rumah tangga
di Kota Palembang secara parsial?
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3. Bagaimana pengar uh income, financial
knowledge terhadap financial satisfaction ibu
rumah tangga di Kota Palembang secara simultan?

2.

LANDASAN TEORI

2.1 Financial Satisfaction
Kepuasan keuangan sebagai perspektif
subjektif individu pada kecukupan sumber daya
keuangan yang dimiliki (Hira dan Mugenda, 1998).
Indikator financial satisfaction seseorang bisa diukur
melalui kepuasan dari pendapatan yang diterima,
kemampuan mengatasi masala h keuangan,
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, level
hutang yang dimiliki, jumlah utang dan tabungan yang
dimiliki dan ketersediaan uang untuk kebutuhan di
masa yang akan datang.
Kepuasan keuangan merupakan faktor yang
sangat penting untuk menentukan kualitas hidup
seseorang. Indikator kepuasan keuangan baik
ekonomi maupun non-ekonomi yaitu: aset, utang,
ukuran rumah tangga, tingkat tabungan dan jumlah
kekayaan bersih yang disimpan dalam jangka waktu
tertentu (Coskuner, 2016).
Falahati (2012), kepuasan keuangan
merupakan salah satu ukuran dalam mengukur tingkat
kebahagian yang diinginkan. Ada beberapa faktor
yang mempengaruhi financial satisfaction yaitu:
income, financial knowledge, financial behavior,
chillhodod consumer experience.
2.2

Income

Pendapatan (income) adalah penghasilan
yang diterima oleh seseorang dalam periode waktu
tertentu (Toscano, 2006). Income bisa digunakan
untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan dan
diinginkan oleh seseorang.
`Utility Theory (Xiao, 2015) menyatakan
bahwa peningkatan pendapatan secara umum
merupakan hal yang diinginkan dari perspektif
individu dan individu akan melakukan sebaik-baiknya
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dalam situasi finansial tersebut untuk
memaksimumkan utilitas mereka. Komponen income
dapat berupa uang dari pekerjaan utama dan bukan
utama, dividen yang diperoleh dari saham, bunga
tabungan dan deposito, royalti, dana pensiun, bonus
dan lain sebagainya.
Income ada 2 jenis yaitu income individu
yang diperoleh oleh seseorang dan income rumah
tangga yaitu pendapatan yang diperoleh secara
keseluruhan. Semakin tinggi income seseorang
semakin tinggi tingkat konsumsi terhadap barang dan
jasa sehingga akan meningkatkan financial
satisfaction. Jika jumlah pendapatan memiliki
pengaruh yang paling besar atas kepuasan keuangan
seseorang, semakin tinggi pendapatan seseorang maka
kepuasan keuangan akan meningkat (Coskuner,
2016).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh (Carbonell, 2005) menyatakan bahwa kepuasan
finansial menjadi tolak ukur keselur uhan
kesejahteraan seseorang, karena kebahagaian individu
secara umum dipengaruhi oleh banyak faktor selain
pendapatan, namun pendapatan merupakan faktor
utama untuk mencapai kepuasan finansial.
2.3

Financial Knowledge

Financial Knowledge merupakan
pengetahuan seseorang untuk mengelola keuangan
dalam pengambilan keputusan keuangan (Chen dan
Volpe, 1998). Ada beberapa aspek untuk mengukur
financial knowledge (Nababan dan Sadalia, 2013)
yaitu:
1. Basic Personal Finance, yaitu pengetahuan dasar
mengenai keuangan pribadi mencakup beberapa
hal yang mendasar tentang sistem keuangan
seperti: perhitungan tingkat bunga sederhana dan
bunga majemuk, pengaruh inflasi, opportunity
cost, nilai waktu dari uang, likuidits suatu aset
dan lain sebagainya.
2. Money Management, merupakan cara bagaimana
seseorang untuk mengelola uang serta kemampuan
untuk menganalisis sumber pendapatan pribadi
yang dimiliki baik itu membuat prioritas
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penggunaan dana serta membuat anggaran
pemasukan dan pengeluaran dana.

3. Credit and Debt Management, merupakan
manajemen kredit dan utang seperti kelayakan
kredit yaitu pertimbangan dalam melakukan
pinjaman, karakteristik kredit, tingkat bunga
pinjaman, jangka waktu pinjaman serta sumber
dalam mendapatkan kredit dan utang. Pengetahuan
ini sangat penting bagi individu agar dapat
menggunakan kredit dan utang secara bijaksana.
4. Saving and investment, tabungan merupakan
akumulasi dana yang kelebihan yang disisihkan
dari pendapatan. Dalam pemilihan tabungan ada
beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu:
tingkat pengembalian, inflasi, pertimbanganpertimbangan pajak, likuiditas, keamanan dan fee
untuk setiap transaksi yang dilakukan. Investasi
bagian dari tabungan yang digunakan untuk
kegiatan dalam menghasilkan barang yang
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan
dalam investasi yaitu: keamanan, risiko, return,
dan likuiditas.
5. Risk Management, penanganan suatu risiko akan
berpengaruh terhadap keamanan finansial di masa
yang akan datang. Salah satu cara yang dapat
menanggulangi risiko adalah dengan cara
mengasuransikan aset yang berisiko yang
bert ujuan untuk memperkecil risiko dan
menghindari risiko tambahan yang mungkin
terjadi.
2.4 Pengaruh Income Terhadap Financial
Satisfaction
Kepuasan keuangan merupakan ukuran
subjektif kesejahteraan keuangan dan menunjukkan
tingkat kepuasan yang dirasakan oleh individu.
Semakin puas seseorang dengan kondisi keuangan
maka kehidupan kita akan lebih bahagia (Sahi, 2013).
Menurut Toscano, 2006 pendapatan
(income) merupakan penentu kepuasan keuangan.
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Income yang diperoleh dapat dipergunakan untuk
membeli barang dan jasa yang dibutuhkan, orang
berusaha memperoleh pekerjaan dengan income yang
besar untuk mencapai kepuasan secara finansial.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Andani dan Nidya (2018) yang
menyatakan bahwa financial knowledge berpengaruh
positif dan signifikan terhadap financial satisfaction.

Menurut Pavot dan Diener, 2008 harga
barang yang semakin meningkat tanpa diimbangi
kemampuan untuk meningkatkan pendapatan, maka
mengelola keuangan secara tepat merupakan suatu
hal yang sangat penting untuk mencapai kepuasan
keuangan.

H2: Financial Knowledge Berpengaruh Terhadap
Financial Satisfaction

Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Andani dan Nindya, 2018 yang
menyatakan bahwa income berpengaruh positif dan
signifikan terhadap financial satisfaction seseorang.
Hal ini berarti semakin tinggi income yang diperoleh
seseorang maka semakin banyak konsumsi yang dapat
dilakukan untuk memenuhi keinginan maka akan
semakin tinggi pula tingkat financial satisfaction.
H1: Income Berpengaruh Terhadap Financial
Satisfaction
2.5 Pengaruh Financial Knowledge Terhadap
Financial Satisfaction
Menur ut Robb dan Woodyard (2011),
pengetahuan keuangan akan membuat seseorang
mampu membuat keputusan keuangan yang baik.
Semakin tinggi pengetahuan keuangan seseorang
maka akan memiliki perilaku keuangan yang lebih
terencana misal membayar semua tagihan tepat
waktu, mengenali kondisi keuangan dengan cara
mencatat semua pengeluaran setiap bulan,
mengelompokkan harta dan utang, memiliki dana
cadangan untuk kondisi darurat dan kebutuhan masa
depan yang akan meningkatkan kepuasan keuangan
seseorang.

2.5 Pengaruh Income, Financial Knowledge
Terhadap Financial Satisfaction
Semakin tinggi pendapatan seseorang dengan
pengetahuan keuangan yang baik akan menciptakan
financial satisfaction bagi seseorang. Hal ini
didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh
Andani dan Nindya (2018) yang menyatakan bahwa
Income dan financial knowledge berpengaruh
terhadap financial satisfaction. Begitu juga dengan
penelitian yang dilakukan oleh Siti Hawiyanti (2017)
yang menyatakan bahwa income, financial literacy
berpengaruh positif terhadap financial satisfaction.
H3: Income, Financial Knowledge Berpengaruh
Terhadap Financial Satisfaction
2.6 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3.
Menurut Falahati (2012) seseorang memiliki
financial knowledge yang baik dapat mengambil
keputusan keuangan secara tepat akan berdampak
terhadap kondisi keuangan yang lebih baik. Sehingga
jika seseorang mampu mengatasi masalah
keuangannya, maka kondisi keuangan pribadi
semakin baik dan akan tercapai financial satisfaction.
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METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi
Populasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah ibu rumah tangga yang ada di Kota
Palembang (studi kasus kecamatan ilir timur 1)
sejumlah 14.476 orang (www.bps.go.id)
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N=jumlah populasi
e=tingkat kesalahan pengambilan sampel 5%

3.2 Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
berjumlah 389 responden dengan menggunakan
rumus slovin sebagai berikut:

3.3 Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer
yakni data yang diperoleh dari individu berupa hasil
kuesioner

Dimana:
n= jumlah sampel

3.4 Definisi Operasional Variabel
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Sumber: Penulis, 2019

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Uji Validitas

4.1 Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah
atau tidaknya indikator atau kuesioner dari masingmasing variabel yaitu dengan cara membandingkan
nilai r hitung dan r tabel. Dalam penelitian ini jumlah
sampel (n) yang digunakan adalah berjumlah 389
sehingga didapat nilai r tabel dua sisi sebesar (n-2) =
0.0835. Apabila r hitung > r tabel = valid, jika r hitung
< r tabel = tidak valid. Hasil uji validitas dalam
penelitian ini disajikan dalam tabel di bawah
ini:
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Sumber: Penulis, 2019
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Dari hasil tabel uji validitas memperlihatkan
bahwa nilai r hitung setiap indikator Income, financial
knowledge, financial satisfaction lebih besar
dibandingkan nilai r tabel. Hal ini berarti indikator
dari masing-masing kuesioner dinyatakan valid untuk
digunakan sebagai alat ukur variabel.
4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui
apakah indikator atau kuesioner yang digunakan
dapat dipercaya atau handal sebagai alat
ukur variabel. Jika nilai dari
> 0.70 maka
indikator dari masing-masing pertanyaan
adalah reliabel (Ghozali, 2016). Berikut hasil
uji reliabilitas yang disajikan pada tabel dibawah
ini:

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Sumber: Penulis, 2019
4.3 Asumsi Klasik
4.3.1Uji Normalitas
Uji normalitas untuk melihat apakah data
terdistribusi secara normal dengan menggunakan
Rasio Skewness dan Rasio Kurtosis.

Uji multikolinearitas digunakan untukmelihat
bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel
independen. Hasil uji multikolinearitas dapat
disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 5. Uji Multikolinearitas dengan
Menggunakan Tolerance dan VIF

Tabel 4. Uji Normalitas dengan KolmogorovSmirnov Test
Sumber: Penulis, 2019

Sumber: Penulis, 2019
Berdasarkan tabel 4 diatas diperoleh Rasio
Skewness dan Rasio Kurtosis berada diantara -2 dan
+2 yaitu -1.653 dan 1.421 sehingga dapat
disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
4.3.2Uji Multikolinearitas
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Berdasarkan hasil tabel 5 diatas maka dapat
disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar
variabel independen dikarenakan nilai tolerance 0.999
atau diatas 0.10 dan nilai VIF semua variabel
independen sebesar 1.001 atau < 10.00.
4.3.3 Uji Heterokedastisitas
Berikut disajikan hasil uji heterokedastisitas
dengan menggunakan metode pada tabel dibawah ini:
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Tabel 6. Uji Heterokedastisitas Dengan Uji
Glejser

Satisfaction. Untuk variabel financial Knowledge
angka t-hitung sebesar 2.040 > t-tabel 1.966 dengan
nilai signifikan sebesar 0.032 < 0.05. Hal ini berarti
bahwa variabel financial knowledge berpengaruh dan
signifikan terhadap financial satisfaction.
4.4.2Uji Regresi Linear Berganda

Sumber: Penulis, 2019
Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa
secara statistik variabel independen tidak signifikan
karena > 0.05 sehingga dapat diambil kesimpulan
bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan
persamaan regresi adalah sebagai berikut:
Financial Satisfaction = 11.876 + 0.009 Income +
0.008 financial knowledge

4.3.4Uji Autokorelasi
4.4.3Uji F
Berikut ini disajikan hasil uji autokorelasi
dengan menggunakan Durbin Watson pada tabel
dibawah ini:

Hasil uji F disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson
Sumber: Penulis, 2019
Sumber: Penulis, 2019
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai DW
1.459. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan
bahwa nilai DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak
terjadi autokorelasi.
4.4 Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel diatas nilai F hitung
sebesar 2.978 > F-tabel 2.63 dengan nilai signifikan
0.043 < 0.05 yang berarti bahwa income dan financial
knowledge berpengaruh secara bersama-sama
terhadap financial satisfaction.
4.5 Pembahasan
1. Pengaruh Income Terhadap Financial
Satisfaction

4.4.1Uji t atau Parsial
Berikut disajikan hasil Uji T pada tabel
dibawah ini:
Tabel 8. Uji T atau Parsial

Sumber: Penulis, 2019
Berdasarkan hasil tabel 8 diatas diperoleh
angka t-hitung sebesar 2.010 > t-tabel sebesar 1.966
dengan nilai signifikan 0.048 > 0.05. Hal ini berarti
variabel income t berpengaruh terhadap Financial
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Berdasarkan hasil uji statistik menyimpulkan
bahwa income berpengaruh signifikan terhadap
financial satisfaction. Semakin tinggi pendapatan
seseorang maka tingkat konsumsi dan keinginan
pribadi akan semakin tinggi sehingga akan
menimbulkan kepuasan keuangan (financial
satisfaction) yang tinggi.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Andani dan Nindya, 2018) bahwa
income berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap financial satisfaction.
2. Pengaruh Financial Knowledge Terhadap
Financial Satisfaction
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Financial Knowledge berpengaruh signifikan
terhadap financial satisfaction. Menurut Robb dan
Woodyard (2011) menyatakan bahwa pengetahuan
keuangan dapat menghasilkan individu yang mampu
membuat keputusan keuangan yang lebih effektif.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Joo dan Grable, 2004) yang
menyatakan bahwa financial knowledge berpengaruh
positif dan signifikan terhadap financial satisfaction.
Selda, 2016 juga menyatakan bahwa financial
knowledge berp engaruh terhadap financial
satisfaction.
3. Pengaruh
Income
dan
Financial
Knowledge Terhadap Financial Satisfaction
Berdasarkan hasil uji statistik bahwa income
dan financial knowledge berpengaruh signifikan
terhadap financial satisfaction. Semakin tinggi
pendapatan seseorang dan semakin baik pengetahuan
keuangan maka akan semakin tercipta kepuasan
keuangan (financial satisfaction) yang lebih baik.

5.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan (income) yang semakin tinggi
akan meningkatkan daya beli individu terhadap
barang atau jasa. Maka pengelolaan keuangan yang
tepat sangat pengting untuk mencapai kepuasan
keuangan karena pendapatan merupakan faktor utama
untuk mencapai kepuasan keuangan (financial
satisfaction).
Selain pendapatan yang menyebabkan
seseorang tidak mencapai kepuasan keuangan
(financial satisfaction) adalah kesalahan dalam
pengelolaan keuangan, sehingga dibutuhkan
pengetahuan keuangan (financial knowledge) yang
baik supaya terhindar dari masalah keuangan. Hal
ini dapat tercermin dari kemampuan seseorang
mengelola keuangan pribadinya, semakin baik
pengetahuan keuangan seseorang baik itu untuk
produk tabungan, kredit, investasi dan lain sebagainya
maka akan tercapai kepuasan keuangan yang
tinggi.
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Dampak Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak
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Abstract: The purpose of this research is to determine how the impact of tax sanctions on the willingness to pay
motor vehicle tax in Palembang with tax socialization as a moderating variable. The data used in this study are
primary data obtained through questionnaires. The results showed that the variable tax sanctions and tax socialization
have a significant effect on the taxpayer’s willingness to pay taxes. In addition, tax socialization also proved able
to moderate the relationship between tax sanctions and the ability to pay taxes.
Keywords : tax sanctions , tax socialization
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak sanksi pajak terhadap kemauan
membayar pajak kendaraan bermotor di kota palembang dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan
WP membayar pajaknyaselain itu sosialisasi perpajakan juga terbukti mampu memoderasi hubungan antara sanksi
pajak dengan kemampuan membayar pajak
Kata Kunci : Sosialisasi pajak, Sanksi Pajak

1.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Adanya kemajuan teknologi yang salah
satunya adalah kemajuan dibidang otomotif
berdampak pada meningkatnya penggunaan
kendaraan bermotor yang mendorong pemerintah
untuk meningkatkan pengawasan jumlah kendaraan
bermotor yang akan berpengaruh dikemudian hari,
Semakin meningkatnya permintaan atas jumlah
kendaraan bermotor membuat Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda) di seluruh Indonesia membidik
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Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Masyarakat Wajib pajak yang semakin well informed
akan hak dan kewajibannya merupakan tantangan
sekaligus peluang bagi penyedia layanan dalam hal
ini ketiga unsur mitra layanan yang ada
dalam kantor bersama SAMSAT.
Pelayanan yang sesuai prosedur dan janji,
terpercaya dan transparan merupakan tuntutan
masyar akat yang harus segera dipenuhi dan
diwujudkan apabila pemerintah menginginkan
terwujudnya kepuasan masyarakat wajib pajak yang
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berhubungan linier dengan peningkatan pendapatan
daerah yang saat ini mendapatkan prioritas dalam
otonomi daerah (Mahmudi, 2007).
Di kota Palembang memiliki penduduk
sebanyak 1.623.099 jiwa yang akan terus berkembang
setiap tahunnya (BPS, 2017). Seperti yang kita
ketahui, sebagian besar penduduk kota Palembang
lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Dengan

adanya jumlah kendaraan bermotor yang tinggi di
Sumatera Selatan, maka DISPENDA Kota
Palembang melakukan pemungutan pajak untuk
meningkatkan jumlah pendapatan daerahnya.
Adapun target yang ditetapkan DISPENDA
Kota Palembang dan jumlah realisasi Pajak
Kendaraan Bermotor yang diterima di Kota
Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
di DISPENDA Kota Palembang Tahun 2013-2017

Sumber: Kantor Bersama Samsat Kota Palembang (2019)
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan
bahwa terdapat peningkatan jumlah penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor di Kota Palembang tahun 2013
sebesar 102,54% dan tahun 2015 sebesar 102,83%.
Namun tahun 2014 dan tahun 2016 mengalami
penurunan dari target pencapaian sebesar yang
masing-masing tahun 2014 sebesar 98.95% dan tahun
2016 sebesar 82.61%. Ini membuktikan bahwa belum
maksimalnya pemungutan yang dilakukan sehingga
realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di
Kota Palembang belum mencapai target yang
diinginkan.
Namun pada tahun 2017 jumlah pencapaian
realisasi penerimaan pajak meningkat sebesar
103,67%. Ini disebabkan karena adanya kemudahan

yang didapatkan oleh masyarakat dalam bentuk
pelayanan yang cepat dan mudah dalam rangka
pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan setiap
tahun oleh masing-masing pemilik kendaraan
bermotor.
Menurut data Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA Sumsel), menyatakan bahwa hampir
separuh pemilik kendaraan masih tidak patuh dalam
membayar pajak. Diperkirakan sebanyak 1,5 juta
kendaraan menunggak dari total unit yang ada,
dilansir melalui laman republika.co.id (brilio.net,
2017). Berikut perhitungan persentase tunggakan
kendaraan bermotor r oda 2 dan kendaraan
bermotor roda 4 di kota Palembang tahun 20122016:

Tabel 2. Persentase Tunggakan Kendaraan Bermotor di Kota Palembang Tahun 2012-2016
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Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan, 2017
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa
lebih dari 70% masyarakat kota Palembang lebih
cenderung menggunakan kendaraan roda 2
dibandingkan dengan kendaraan roda 4. Dan seperti
yang kita lihat kendaraan roda 2 maupun kendaraan
roda 4 dari tahun 2012-2016 terus mengalami
peningkatan.Jumlah unit kendaraan bermotor roda 2
maupun kendaraan bermotor roda 4 yang melakukan
pembayaran masih rendah.
Hal ini berbanding lurus dengan kesadaran
wajib pajak akan membayar pajaknya yang masih
rendah juga. Dari Tabel 1.1 terdapat perbandingan
yang mana persentase tunggakan membayar pajak
yang lebih tinggi. Dan berdasarkan tabel perhitungan
tersebut terbukti bahwa persentase tunggakan
kendaraan bermotor yang lebih tinggi adalah
kendaraan bermotor roda 2.
Kesadaraan masyarakat khususnya wajib
paja k dalam melakukan kewajibannya yaitu
membayar pajak kendaraan bermotor dapat dibilang
masih minim. Jika peningkatan penggunaan
kendar aan bermotor tidak diimbangi dengan
kesadaran dalam membayar pajak, maka dapat
menimbulkan tunggakan serta denda yang cukup
besar di kantor SAMSAT kota Palembang.
Salah satu penyebab kurangnya kemauan
membayar pajak ialah berasal dari asas perpajakan
itu sendiri yaitu bahwa hasil dari pemungutan pajak
tersebut tidak dapat dinikmati secara langsung oleh
para wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya
dan masyarakat tidak pernah melihat secara konkrit
wujud imbalan dari uang yang telah dibayarkan untuk
membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati,
2011).
Untuk mengurangi jumlah tunggakan maka
perlu diadakan sosialisasi perpajakan untuk
meningkatkan kesadar an Wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban dalam membayarpajaknya.
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SAMSAT Kota Palembang telah
menyelenggarakan berbagai macam sosialisasi untuk
meningkatkan kesadaran Wajib pajak, misalnya
adanya program SAMSAT keliling serta program
pemutihan pajak berkendaraan bermotor, dapat dilihat
melalui koran, internet, spanduk, dan media lainnya.
Besar angka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) sangat bergantung pada kesadaran Wajib pajak
dalam melaporkaan dan membayar pajak kendaraan
bermotor.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut
diatas, rumusan masalah yang diajukan dalam
penelitian ini adalah Bagaimana Dampak Sanksi
Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang Dengan
Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating?

2.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori
2.1.1Teori Perilaku Rencana (Theory Of Planned
Behaviour)
Berdasarkan teori perilaku rencana,
kesadaran Wajib pajak terkait dengan behavior
beliefs. Teori perilaku rencana relevan digunakan
untuk menjelaskan perilaku Wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum
individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan
memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan
diperoleh dari perilaku tersebut. Kemudian yang
bersangkutan akan memutuskan bahwa akan
melakukan atau tidak akan melakukannya. Adapun
sanksi pajak terkait dengan control beliefs. Sanksi
pajak dibuat untuk mematuhi peraturan perpajakan.
Kepatuhan Wajib pajak akan ditentukan berdasarkan
persepsi Wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi
pajak mampu mendukung perilaku Wajib pajak untuk
taat pajak (Arum, 2012).
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2.1.1

Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan semua
kendaraan beroda beserta gandengannya yang
digunakan disemua jenis darat, dan digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga kendaraan bermotor
yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang
dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang
tidak melekat secara permanen serta kendaraan
bermotor yang dioperasikan di air. Menurut UndangUndang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor
(PKB) merupakan pajak atas kepemilikan atau
penguasaan kendaraan bermotor.
Menur ut Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 terdapat
objek dan subjek kendaraan bermotor, yaitu objek
paja k kendar aan bermotor yang merupakan
kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan
bermotor yang terdaftar di daerah sedangkan subjek
pajak kendaraan bermotor merupakan orang pribadi
atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
2.1.2

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
(norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau
dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan
merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak
tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,
2013).
Menur ut Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011, dasar
pengenaan pajak kendaraan bermotor yaitu hasil
perkalian dari dua unsur pokok, yaitu nilai jual
kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan
secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran
lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2.1.1

Kemauan Membayar Pajak
Kemauan membayar pajak dapat diartikan
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sebagai suatu nilai atau tindakan untuk secarasukarela
yang dilakukan oleh Wajib pajak dengan
mengeluarkan uang dimana uang tersebut akan
dipergunakan untuk keperluan umum negara dengan
mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari
negara (Setyonugroho, 2012). Kemauan membayar
pajak juga dapat di artikan bahwa wajib pajak rela
untuk melaksanakan kewajibannya kepada negara
yang didasari pada kesadaran dari dalam diri sendiri.
Kemauan Wajib pajak untuk membayar
pajak merupakan salah satu faktor yang penting dan
harus diimbangi oleh pertumbuhan kemauan Wajib
pajak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga
negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Ketika Wajib pajak telah memiliki
kesadaran yang kuat bahwa setiap warga negara wajib
melaksanakan kewajibannya yaitu untuk membayar
pajak sesuai peraturan yang berlaku, maka Wajib
pajak akan merasa tidak terbebani dalam membayar
pajak.
2.1.1

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya
yang dilakukan oleh SAMSAT untuk memberikan
pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi para
Wajib pajak agar mematuhi tentang segala hal
mengenai perpajakan baik peraturan serta tata tertib
cara perpajakan melalui metode yang tepat (Saragih,
2013).Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang
cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak
keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan
mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk
patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral
terhadap pentingnya pajak bagi negara.
Program-program yang telah dilakukan
Direktorat Jenderal Pajak antara lain dengan
mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi,
pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta,
memasang spanduk yang bertemakan pajak,
memasang iklan layanan masyarakat di berbagai
stasiun televisi, serta mengadakan acara tax goes to
campus yang diisi dengan berbagai acara yang
menarik mulai dari debat pajak sampai dengan
seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna
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menimbulkan pemahaman tentang paja k ke
mahasiswa yang dinilai sangat kritis.

2. Tingkat kepatuhan Wajib pajak terdaftar masih
memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan
saah satu bentuk upaya dari SAMSAT untuk
memberikan informasi kepada masyarakat terutama
kepada Wajib pajak khususnya mengenai perpajakan
dan peraturan perundang-undangan.

3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan
pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan
bersifat harmonis
2.2 Kerangka pemikiran

Dalam Surat Edaran Direjen Pajak No.SE98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyususn Rencana
Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan
Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak,
disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan
pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak
kewajiban perpajakan harus tetap dilakukan karena
sebagai berikut:
1. Program ekstensifikasi yang terus menerus
dilakukan Dirjen Jenderal Pajak diperkirakan akan
menambah jumlah Wajib pajak baru yang
membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini
merupakan pengembangan dari beberapa konsep teori
dan beberapa penelitian terdahulu, dimana Dampak
Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang Dengan
Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel
Moderating.Penelitian ini menjelakan hubungan
antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak
terhadap kemauan membayar dengan sosialisasi
perpajakan sebagai moderating. Berikut kerangka
berpikir penelitian ini:

Sumber: Penulis, 2019
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
2.3 Hipotesis
2.3.6Pengaruh Sanksi Pajak
Kemauan Membayar Pajak

Terhadap

Menurut Mardiasmo (2013)sanksi pajak
merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan (norma
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pajak) akan ditaati, dituruti, dan dipatuhi. Sanksi
adalah suatu tindakan berupa hukuman yang
diberikan kepada orang yang melanggar peraturan
(Arum, 2012).
Dengan diterapkannya pelaksanaan sanksi
pajak secara tegas baik itu sanksi pidana maupun
sanksi administrasi, maka Wajib pajak akan
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cenderung mau melaksanakan kewajibannya untuk
membayar pajak serta patuh terhadap peraturan yang
ada. Sehingga semakin tinggi tingkat sanksi pajak
maka semakin tinggi pula tingkat kemauan wajib
paja k untuk memenuhi kewajibannya dalam
membayar pajaknya. Maka berdasarkan teori yang
telah dijelaskan didapat hipotesis, yaitu:
H1: Sanksi Pajak Berpengaruh
Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan penjelasan diatas didapat
hipotesis sebagai berikut:

Terhadap

2.3.7 Pengaruh SosialisasiPerpajakan Terhadap
Kemauan Membayar Pajak
Kurangnya tingkat kesadaran Wajib pajak
dala m menjalankan kewajibannya akan
mempengaruhi tingkat kepatuhan serta akan
berdampak pada penerimaan negara. Oleh sebab itu
dengan adanya sosialisasi perpajakan yang baik,
pemerintah berharap Wajib Pajak dengan sendirinya
mempunyai kemauan untuk membayar pajaknya.
Dalam pengertian ini sosialisasi perpajakan akan
meningkatkan kemauan membayar pajak. Maka
berdasarkan penjelasan di atas didapat hipotesis
sebagai berikut:
H2: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh
Terhadap Kemauan Membayar Pajak
2.3.8Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap
Kemauan Membayar Pajak Dimoderasi
Oleh Sosialisasi Perpajakan
Menurut Arum (2012), menyatakan bahwa
sanksi merupakan tindakan yang merupakan
hukuman yang diberikan kepada seseorang khususnya
para wajib pajak yang melanggar peraturan
perundang-undangan perpajakan. Sanksi dibutuhkan
agar peraturan perundang-undangan tidak dilanggar.
Oleh karena itu sanksi pajak sangat diperlukan untuk
meningkatkan kesadaran wajib pajak agar membayar
pajaknya.
Akan tetapi tidak sedikit wajib pajak belum
mengetahui apa saja dampak yang disebabkan dari
tida k mematuhui dan tidak menjala nkan
kewajibannya karena kurangnya sosialisasi
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perpajakan. Sedangkan sosialisasi pajak yang baik
akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk
membayar pajak. Dalam penelitian ini sosialisasi
pajak akan meningkatkan hubungan antara sanksi
pajak dengan kemauan membayar pajak.

H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap
Kemauan Membayar Pajak Dengan
Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel
Moderating

3.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan tingkat ekplanasi
penelitian yang berbentuk penelitian asosiatif.
Pendekatan kuantitatif ini biasanya digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang
bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang
telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Maksud dari
penelitian yang berbentuk asosiatif disini adalah
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apa
pengaruh sebab akibat variabel yang akan diteliti.
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
(Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini
adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota
Palembang sebanyak 888.449 Wajib Pajak. Sampel
merupakan bagian dari jumlah atau karakteristik yang
dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016). Metode
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah
secara random atau acak (Probabilty Sampling)
dengan menggunakan teknik Simple Random
Sampling yang artinya seluruh anggota populasi
diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk
terpilih menjadi sampel penelitian.
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Untuk menentukan ukuran sampel digunakan
rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan maka jumlah
sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak
400 Wajib pajak kendaraan bermotor di kota
Palembang.
3.3 Jenis Data
Data yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian
ini diperoleh melalui kuisioner yang akan diolah

dengan Software SPSS agar dapat menghasilkan
hasil yang akurat dan juga data pendukung yang
diperoleh dari kantor SAMSAT Palembang berupa
jumlah Wajib pajak kendaraan bermotor pada tahun
2018.
3.4 Definisi Operasional Variabel
Variabel penelitian merupakan segala sesuatu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga
diperoleh informasi tentang hal tersebut dan dapat
ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016).
Adapun operasionalisasi dari variabel yang
akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Operasional Variabel dan Pengukurannya

Sumber: Penulis, 2019
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Skala yang digunakan dalam penelitian ini
adalah skala ordinal. Peneliti menggunakan skala ini
dengan tujuan memberikan informasi berupa nilai
pada jawaban. Variabel tersebut diukur dalam bentuk
kuesioner berskala ordinal yang memenuhi
pernyataan-pernyataan tipe skala ordinal.

untuk mengetahui pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen dan variabel moderating.
Dalam teknik analisia MRA mengandung unsur
interaksi (perkalian dua atau lebih variabel
independen). Variabel moderasi bisa bersifat moderasi
murni (pure moderation) atau moderasi semu (quasi
moderation).

3.5 Teknik Analisis Data
3.5.1

Uji Kualitas Data

Persamaan regresi linier berganda pada
penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

3.5.1.1 Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah
atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner
dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner
mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur
pada kuisioner tersebut (Ghozali, 2013). Pengujian
validitas pada penelitian ini menggunakan metode
Corrected Item - Total Corelations. Bila hasil dari r
hitung lebih besar dari r tabel maka butir pernyataan
tersebut dikatakan valid dan sebaliknya.

Keterangan:
Y
= Kemauan Membayar Pajak
M

= Sanksi Pajak
= Sosialisasi Perpajakan
= Konstanta
= Koefisien Regresi
= Eror Term, yaitu tingkat kesalahan
dalam penelitian 5%

3.5.1.2 Uji Reabilitas
3.5.3.2 Uji t (Parsial)
Menurut Ghozali (2016), uji reabilitas adalah
alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu
kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban
seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau
stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan
pada penelitian ini dengan mengukur koefisien
Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel
jika memberikan nilai Cronbach Alpha diatas 0,60
maka butir pertanyaan tersebut dikatakan reliabel
atau dapat dihandalkan dan sebaliknya jika nilai
Cronbach Alpha kurang dari 0,6 maka butir
pernyataan tidak reliable.

Menurut Ghozali (2016) uji statistik t pada
dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam
menerangkanvariabel dependen. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan signifikan level 0,05(á=5%).
3.5.4.3 Uji f (Simultan)
Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh
variabel independen secara simultan.Menurut Ghozali
(2016), kriteria pengujiannya:

3.5.4.1 Analisis Regresi Berganda

1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka keputusannya
adalah terima hipotesis atau variabel independen
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan
teknik analisis regresi linier berganda dengan variabel
moderasi (MRA). Menurut Ghozali (2016) MRA
merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda

2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka keputusannya
adalah tolakhipotesis atau variabel dependen
secara simultan tidak berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen

3.5.3

Uji Hipotesis

Hal - 60

Vol. 9 No. 1 September 2019

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP

3.5.4.4 Uji Koefisien Determinasi

4.1.1Uji Validitas dan Reabilitas

Uji koefisien determinan bertujuan untuk
mengetahui seberapa jauh kesadaran wajib pajak,
sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan dalam
menjelaskan variabel kemauan membayar pajak
kendaraan bermotor. Besar kecilnya presentase
masing-masing variabel independen dapat diketahui
dengan melihat besarnya koefisien determinan.

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan
reabilitas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing
dari 12 butir pertanyaan dalam penelitian ini valid
dengan nilai conbach Alpha lebih besar dari 0,6 yang
berarti reliable dan dapat diolah lebih lanjut,

4.

HASIL
PENE LITIAN
PEMBAHASAN

DAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.3Uji Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang
terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan
uji heteroskedastisitas dengan hasil sebagai
berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dengan menggunkan metode
Jarque Bera (JB Test)dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficientsa

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas
persamaan pada Tabel diatas, menunjukan bahwa
nilai sig dari variabel Interaksi antara Sanksi Pajak
dengan Sosialisasi Perpajakan (X1M) sebesar 0,800.
Variabel tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat
dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa nilai Jarque Bera (JB) lebih kecil
dari Chi Square Table, maka data berdistribusi
normal.
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas
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Dari tabel di atas, terlihat nilai VIF < 10 dan
tolerance > 0.1 yang berarti bebas dari masalah
multikolinearitas.
4.1.4

Berdasarkan Tabel berikut maka persamaan
regresi untuk variabel Kemauan Membayar Pajak (Y)
dalam penelitian ini adalah:

Y= -1,198 + 0,624X1 + 0,920M - 0,033
+e

Uji Hipotesis

4.1.4.1 Uji t
Tabel 7. Hasil Uji Parsial

Dari Tabel dapat diketahui bahwa variabel
X1 mempunyai

sebesar 2,627 lebih besar dari

nilai
sebesar 1,965dan nilai signifikan
0,009lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa
Sanksi Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kemauan
Membayar Pajak (Y).
Variabel M1 mempunyai sebesar 4,119 lebih
besar dari nilai sebesar 1,965 dan nilai signifikan
0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa

Sosialisasi Perpajakan (M) berpengaruh terhadap
Kemauan Membayar Pajak (Y).
Variabel interaksi X1M mempunyai sebesar
-2,168lebih besar dari nilai sebesar -1,965 dan nilai
signifikan 0,031lebih kecil dari 0,05. Hal ini
menunjukan bahwa Sosialisasi Perpajakan (M)
memoderasi hubungan antara Sanksi Pajak (X1)
dengan Kemauan Membayar Pajak (Y).
4.1.4.2 Uji F

Tabel 8. Hasil Uji Simultan

Berdasarkan
dapat diketahui bahwa
nilai sebesar 2,236 yang didapat dari k;n-k, dimana
n adalah banyak jumlah responden dan k adalah
banyaknya variabel, sehingga didapat 400-5 = 395,
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sehingga didapat nilai sebesar 2,236. Dari tabel diatas
dapat diketahui nilai sebesar 38,217lebih besar dari
dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari 0,05.
Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukan
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bahwa Sanksi Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan Adjusted
sebesar 0,219atau 21,9% yang
(M), dan Interaksi Sanksi Pajak dengan Sosialisasi
Perpajakan (X1M) berpengaruh secara simultan artinya pengaruh Sanksi Pajak (X1), Sosialisasi
terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) dan model Perpajakan (M), dan Interaksi Sanksi Pajak dengan
pada penelitian ini layak digunakan. Berdasarkan Sosialisasi Perpajakan (X1M) mampu menjelaskan
Tabel 9 di bawah ini menunjukan bahwa nilai variabel Kemauan Membayar Pajak (Y).
Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

4.1.5 Pembahasan
Dari hasil penelitian, terbukti bahwa variabel
sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap
kemauan WP membayar pajaknya. Dengan
diterapkannya pelaksanaan sanksi pajak secara tegas,
baik itu sanksi pidana maupun sanksi administrasi,
maka wajib pajak akan cenderung mau melaksanakan
kewajibannya untuk membayar pajak serta patuh
terhadap peraturan yang ada. Sehingga semakin tinggi
tingkat sanksi pajak maka semakin tinggi pula tingkat
kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya
dalam membayar pajak.
Akan tetapi tidak sedikit wajib pajak yang
belum mengetahui apa saja dampak yang disebabkan
dari tidak mematuhui dan tidak menjalankan
kewajibannya karena kurangnya sosialisasi. Saragih,
2013 menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan
merupakan upaya yang dilakukan oleh SAMSAT
untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat
khususnya bagi para wajib pajak agar mematuhi
tentang segala hal mengenai perpajakan baik
peraturan serta tata tertib cara perpajakan melalui
metode yang tepat seperti koran, internet, spanduk,
dan media lainnya.

bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kemauan membayar oleh wajib
pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. Selain
itu, pengaruh sanksi terhadap kemauan membayar
pajak dapat diperkuat dengan adanya sosialisasi
perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan salah
satu bentuk upaya dari SAMSAT untuk memberikan
informasi kepada masyarakat terutama kepada Wajib
pajak khususnya mengenai perpajakan dan peraturan
perundang-undangan, dalam bentuk seminar-seminar
ke berbagai profesi, pelatihan baik untuk pemerintah
maupun swasta, memasang spanduk yang
bertemakan pajak, memasang iklan layanan
masyarakat di berbagai stasiun televisi, serta
mengadakan acara tax goes to campus.
5.2 Saran
Dari hasil penelitian maka penulis
memberikan saran agar fiskus selalu tegas melakukan
pengawasan dalam hal pemberian sanksi pajak agar
sanksi tersebut menimbulkan efek jera bagi para wajib
pajak. Sanksi maupun informasi terkini mengenai
pajak juga harus lebih banyak disosialisasikan agar
masyarakat mengetahui dan memahami dengan lebih
jelas.
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Abstract: Based on the results of multiple linear regression analysis obtained the conclusion Work Environment
variable (X1) t-count 2.732, Work Discipline (X2) t count 3.657 and Compensation (X3) t count 3.180 while the ttable value is 2.024 at 95% confidence level. This means that the Work Environment, Work Discipline and
Compensation significantly influence Employees’ Performance at PT. Thamrin Brothers Baturaja Branch 1. The
results of the f test calculation obtained the f-count value of 87.62 while the f-table was 3.24. This means that
simultaneously the Work Environment, Work Discipline and Compensation influence on Employees’ Performance
at PT. Thamrin Brothers Baturaja Branch 1. The value of Adjusted R Square is 0.864 or (86.4%). This shows that
the influence of the Work Environment, Work Discipline and compensation for Employees’ Performance at PT.
Thamrin Brothers Baturaja 1 Branch was 86.4%, while the remaining 13.4% was influenced or explained by other
variables which are not included in this research model such as work motivation and leadership style (Kasmir,
2016).
Keywords: work environment, work discipline, compensation, employees’ performance.
Abstrak: Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh kesimpulan variabel Work Environment (X1)
t-hitung 2,732, Work Disiplin (X2) t hitung 3,657 dan Kompensasi (X3) t hitung 3,180 sedangkan nilai t-tabel
2,024 pada 95% tingkat kepercayaan diri. Ini berarti bahwa Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, dan Kompensasi
secara signifikan mempengaruhi Kinerja Karyawan di PT. Thamrin Brothers Cabang Baturaja 1. Hasil perhitungan
uji f diperoleh nilai f-hitung 87,62 sedangkan f-tabel adalah 3,24. Ini berarti bahwa secara simultan Lingkungan
Kerja, Disiplin Kerja dan Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan di PT. Thamrin Brothers Baturaja
Cabang 1. Nilai Adjusted R Square adalah 0,864 atau (86,4%). Ini menunjukkan bahwa pengaruh Lingkungan
Kerja, Disiplin Kerja dan kompensasi terhadap Kinerja Karyawan di PT. Cabang Thamrin Brothers Baturaja 1
adalah 86,4%, sedangkan sisanya 13,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam
model penelitian ini seperti motivasi kerja dan gaya kepemimpinan (Kasmir, 2016).
Kata kunci: Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, Kompensasi, Kinerja Karyawan.

1.

PENDAHULUAN

Karyawan atau pegawai di suatu
organisasi atau perusahaan merupakan unsur yang
penting karena karyawan atau pegawai sangat
menentukan maju atau tidaknya perusahaan tersebut.
Di dalam dunia bisnis, perusahaan sangat dituntut
untuk menciptakan kinerja karyawan yang tinggi
demi kemajuan perusahaan. Kinerja karyawan yang
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tinggi merupakan salah satu syarat dalam pencapaian
visi dan misi perusahaan. Pencapaian visi dan
misi tersebut tidak lain adalah dari mengelola
sumber daya manusia yang berpotensi agar dapat
meningkatkan hasil kinerjanya. Selain itu, dalam
mengembangkan perusahaan dunia bisnis, saat ini
dituntut untuk menerapkan manajemen sumber
daya manusia yang baik dan menghasilkan
karyawan yang berkualitas tinggi. Hal ini
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menunjukkan bahwa perusahaan tidak bisa terlepas
dari peran tenaga kerja manusia yang harus
diperhatikan segala kebutuhannya. Oleh karena
itu, terdapat tuntutan pada karyawan untuk
menunjukkan kinerjanya dengan baik.
Menurut Sedarmayanti (2011:27-28),
Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya
dengan baik, sehingga dicapai suatu hasil yang
optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu
kondisi lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi
lingkungan dikatakan baik atau sesuai apabila
manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara
optimal, sehat, aman dan nyaman. Ketidak sesuaian
lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka
waktu yang lama. Lebih jauh lagi, keadaan
lingkungan yang kurang baik dapat menuntut tenaga
dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung
diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien.
Tidak hanya lingkungan kerja, kinerja
karyawan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti
kompensasi. Setiap anggota dari sebuah organisasi
mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri ketika
bergabung dengan organisasi tersebut. Bagi sebagian
karyawan, harapan untuk mendapatkan uang adalah
satu-satunya alasan untuk bekerja, namun ada yang
berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari
banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kinerja.
Seseorang yang mampu bekerja keras akan
merasa lebih dihargai oleh masyarakat di sekitarnya,
dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Dalam
menjamin tercapainya tujuan tersebut, pimpinan
organisasi bisa memberikan perhatian terhadap
karyawan/pegawai dengan memberikan kompensasi,
karena dengan kompensasi merupakan bagian dari
hubungan timbal balik antara organisasi dan sumber
daya manusia.

2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lingkungan Kerja
Menurut Nitisemito (1988:183) lingkungan
kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para
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pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Misalnya
kebersihan musik dan lain-lain.
Lingkungan kerja merupakaan suasana atau
kondisi disekitar lokasi tempat bekerja. Lingkungan
kerja dapat berupa ruangan, layout, sarana dan
prasarana, serta hubungan kerja dengan sesama rekan
kerja. Jika lingkungan kerja dapat membuat suasana
nyaman dan memberikan ketenangan maka akan
membuat suasana kerja menjadi kondusif sehingga,
dapat meningkatkan hasil kerja seseorang menjadi
lebih baik, karena bekerja tanpa gangguan (Kasmir,
2016:192).
2.2 Disiplin Kerja
Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan
seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan
norma-norma sosial yang berlaku. kesadaran adalah
sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua
peraturan dan kesadaran akan tugas dan tanggung
jawabnya. Jadi dia akan mematuhi/mengerjakan
semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan
(Hasibuan, 2017:193).
Disiplin adalah suatu kekuatan yang
berkembang di dalam tubuh karyawan dan
menyebabkan karyawan dapat menyesuaikan diri
dengan sukarela pada keputusan peraturan, dan nilainilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku (Hamali,
2016:214).
2.3 Kompensasi
Sedangkan menurut Hamali (2016:78-79)
kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting
dalam manajemen sumber daya manusia.
Kompensasi dimaksudkan sebagai balas jasa (reward)
perusahaan terhadap pengorbanan waktu, tenaga, dan
pikiran yang telah diberikan karyawan kepada
perusahaan. Kompensasi bagi perusahaan merupakan
bagian dari biaya produksi. Penggunaan biaya harus
dilakukan secara efisien untuk mendapatkan
keuntungan, sehingga satu diantaranya pengusaha
cenderung menekan kompensasi semaksimal
mungkin.
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Menurut Kasmir (2016:233) Kompensasi
merupakan balas jasa yang di berikan perusahaan
kepada karyawannya, baik yang bersifat keuangan
maupun non keuangan. Artinya perusahaan akan
memberikan balas jasa kepada seluruh karyawan
yang terlibat di dalamnya. Balas jasa yang di berikan
merupakan kewajiban perusahaan atas jerih payah
yang di berikan kepada perusahaan selama bekerja.
Sebaliknya bagi karyawan, kompensasi adalah hak
karyawan atas beban dan tanggung jawab yang
diberikan kepada perusahaan. Jadi kompensasi bagi
perusahaan adalah sebagai kewajiban yang wajib
diberikan, sedangkan bagi karyawan adalah hak yang
harus di terimanya.
2.4 Kinerja Karyawan
Menurut Wirawan (dalam Hamali, 2016:98)
konsep kinerja atau prestasi kerja merupakan

singkatan dari kinetika energi kerja yang padananya
dalam bahasa Inggris adalah performance. Istilah
performance sering di Indonesiakan sebgai performa,
atau dikenal juga dengan istilah kinerja. Kinerja
adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi
atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu
profesi dalam waktu tertentu.

2.5 Kerangka Pemikiran
Bertitik tolak dari permasalahan yang telah
dirumuskan, kemudian disajikan dalam bentuk judul
yang memiliki tiga variabel yang mempengaruhi yaitu
lingkungan kerja (X1), Disiplin kerja (X2) dan
kompensasi (X3) serta satu variabel yang dipengaruhi
kineja karyawan (Y). Berdasarkan pada uraian
tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian ini
dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Keterangan :
pengaruh secara parsial
pengaruh secara simultan - - - - - - - - -

3.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi
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Menurut Sugiyono (2009:85) populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
di tarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah
karyawan pada PT. Thamrin Brothers cabang Baturaja
I yang berjumlah 42 orang. Pada penelitian ini
menggunakan penelitian populasi, hal ini berdasarkan
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keterangan yang menjelaskan bahwa apabila subyeknya
kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga
penelitiannya merupakan penelitian populasi (Arikunto,
2002:112).
3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas
3.2.1Uji Validitas

normalitas adalah untuk mengetahui apakah masingmasing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji
normalitas diperlukan karena untuk melakukan
pengujian-pengujian variabel lainnya dengan
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti
distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji
statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik
tidak dapat digunakan.

Menurut (Ridwan dan Sunarto, 2007: 348)
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan
tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.
Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas
tinggi dan sebaliknya bila tingkat instrumennya
rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah
instrumen dikatakan valid apabila mampu diukur apa
yang hendak diukur/diinginkan. Sebuah instrumen
dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari
variabel yang diteliti.

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Validitas instrumen terbagi dalam validitas
internal (validitas konstruk/constract validity dan
validitas isi/content validity) dan validitas eksternal/
empiris. Untuk mengetahui tingkat validitas
perhatikan angka pada Corrected Item-Total
Correlation yang merupakan korelasi antara skor
item dengan skor total item (nilai r hitung)

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

dibandingkan dengan r tabel dengan cara
Jumlah data (n). Jika nilai r hitung lebih besar dari r
tabel atau nilai r hitung > nilai r tabel, maka item
tersebut adalah valid.
3.2.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan alat untuk
mengukur kehandalan, ketetapan atau konsistensi
suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan handal
jika jawaban responden terhadap butir-butir
pertanyaan dalam kuesioner adalah konsisten atau
stabil dari waktu ke waktu (Sugiyono 2009:349).
3.3 Uji Asumsi Klasik
3.3.1 Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2007:110) tujuan dari uji
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Uji ini adalah untuk mendeteksi apakah
terdapat hubungan yang kuat antara sesama variabel
independent. Jika terdapat hubungan yang kuat antara
variabel independent maka terdapat gejala
multikolinieritas, sebaliknya jika tidak terdapat
hubungan yang kuat antara variabel independet
artinya tidak terjadi multikolinieritas (Rasul,
2011:84).

Menurut Santoso (2002:208) tujuan uji
heterokedastitas adalah bertujuan untuk melihat
apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji
heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada
atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik
heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan
varian dari residual untuk semua pengamatan pada
model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam
model regresi adalah tidak a danya gejala
heteroskedastisitas.
Untuk mendeteksi a da tida knya
heteroskedastisitas dalam model regresi maka peneliti
menggunakan metode pola gr afik regresi
(scatterplot). Menurut Santoso (2002:210) dasar
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (pointpoint) yang ada membentuk suatu pola tertentu
yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian
menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka nol pada
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
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3.4 Analisis Regresi linear Berganda
Analisis regresi berganda adalah
pengembangan dari analisisi regresi sederhana.
Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel
terikat (Y) apabila variabel bebas minimal dua atau
lebih. Analisis regresi berganda ialah suatu alat
analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas
atau lebih terhadap variabel terikat untuk
membuktikan ada atau tidak nya hubungan fungsi
atau hubungan kausal antara dua variabel beebas atau
lebih (X1), (X2), (X3),...., (Xn) dengan satu variabel
terikat. (Riduwan dan Sunarto, 2007:108).
3.5 Persamaan Regresi Linier Berganda
Untuk menghitung nilai-nilai koefisien regresi
dilakukan dengan metode ordinary least square (OLS)
dengan bantuan paket program statistik spss 18 for
windows.
3.6 Pengujian Hipotesis
3.6.1 Uji t / Secara Parsial (uji secara individual)
a. Untuk Variabel Lingkungan kerja (X1)

Cabang Baturaja 1
Ha : b3 = 0 artinya, kompensasi berpengaruh
terhadap kinerja karyawan di PT Thamrin Brothers
Cabang Baturaja 1
2. Uji F / secara simultan (secara serentak)
Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:
a. Menentukan formulasi hipotesis
Ho : b1 : b2 : b3 = 0, Tidak ada Pengaruh secara
signifikan perubahan lingkungan kerja, disiplin kerja
dan kompensasi terhadap kinerja karyawan.
Ha : b1: b2: b3 = 0, Ada pengaruh secara signifikan
perubahan lingkungan kerja, disiplin kerja dan
kompensasi terhadap kinerja karyawan.
b. Menentukan taraf nyata ( á ) dengan F tabel
Taraf nyata dari F tabel ditentukan dengan derajat
bebas,
df1 = N = Jumlah Variabel – 1
df2 = N – K - 1
n = jumlah responden, k = jumlah variabel
independen.
c. Menentukan kriteria pengujian

Ho : b1 = 0, artinya, lingkungan kerja tidak
berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT
Thamrin Brothers Cabang Baturaja 1
Ha : b1 = 0, artinya, lingkungan kerja berpengaruh
terhadap kinerja karyawan di PT Thamrin Brothers
Cabang Baturaja 1

Ho diterima apabila Fhitung d” Ftabel
Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel

b. Untuk Variabel disiplin kerja (X2)

Menyimpulkan apakah Ho diterima atau ditolak.

Ho : b2 = 0, artinya, disiplin kerja tidak berpengaruh
terhadap kinerja karyawan di PT Thamrin Brothers
Cabang Baturaja 1
Ha : b2 = 0 artinya, disiplin kerja berpengaruh
terhadap kinerja karyawan di PT Thamrin Brothers
Cabang Baturaja 1

3.7 Analisis Koefisien Determinasi (R2)

c. Untuk Variabel kompensasi (X3)
Ho : b3 = 0, artinya, kompensasi tidak berpengaruh
terhadap kinerja karyawan di PT Thamrin Brothers
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d. Membuat kesimpulan

Koefisien determinasi (R2 / KP) pada intinya
digunakan untuk menunjukkan seberapa besar
kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel
terikat. Nilai
dapat dihitung dengan persamaan
sebagai berikut: (Ridwan dan Sunarto, 2007: 80-81)
KP = r 2 x 100%
.........................................................................................(3.4)
Dimana :
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KP (Koefisien Penentu) = nilai koefisien determinasi

4.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

r ...........................................................................

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

= nilai koefisien korelasi

4.1.1Uji Validitas
Tabel 1. Hasil Analisis Uji Validitas
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Berdasarkan uji validitas terhadap 42
responden, diketahui bahwa nila i koefisien
korelasi r-hitung setiap pertanyaan darivariabel

indefenden lebih besar dari r-tabel sehingga dapat
disimpulkan bahwa setiap pernyataan yang
digunakan adalah valid.

4.1.1.2 Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Sumber : Data primer, 2018 (diolah)
4.2 Uji Asumsi Klasik
Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk
memberikan kepastian bahwa persamaan regregasi yang
di dapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi tidak bias
dan konsistensi. Perlu diketahui, terdapat kemungkinan
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data aktual tidak memenuhu semua asumsi klasik
ini. Beberapa perbaikan, baik pengecekan kembali
data outlier maupun recollecterror data dapat
dilakukan. . Uji asumsi klasik yang di kemukakan
dalam penelitian ini antar a lain: uji
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas
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Gambar 2. Grafik Normalitas
Pada Gambar 2 grafik memperlihatkan P-P
Plot terletak sekitar garis diagonal. P-P Plot tidak
menyebar jauh dari garis diagonal, sehingga
menunjukkan bahwa distribusi data faktor-faktor
yang mempengaruhi adalah normal.
4.2.1Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikoliniearitas
Coefficientsa

Gambar 3. Hasil Pengujian Asumsi
Heteroskedastisitas
Pada gambar 1.2 terlihat bahwa penyebaran
residual adalah tidak teratur, hal tersebut dapat
dilihat pada plot yang terpancar. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala
heteroskedestitas atau persamaan regresi memenuhi
asumsi homoskedastisitas.
4.3 Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi
Linier Berganda

Sumber : Data primer, 2018 (diolah)
Berdasarkan hasil penghitungan Koefisien
VIF (Variance Inflation Faktor) masing-masing
variabel yaitu lingkungan kerja (X 1 ) sebesar 2,732,
displin kerja (X2) sebesar 3,657, dan kompensasi (X3)
sebesar 3,180. Pada ketiga variabel bebas yang
menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada variabel
bebas yang memiliki nilai VIF < 10 dan mempunyai
nilai tolerance > 0,1. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas
antar variabel dalam regresi.
4.2.2Uji Heteroskedastisitas
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Sumber : Data primer, 2018 (diolah)
Berdasarkan tabel diatas spesifikasi model
persamaan regresi berganda dirumuskan:

Y = -2,204 + 0,068X1 + 0,264X2 + 0,394 X3
Persamaa n regresi di atas dapat
diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Konstanta bernilai -2,204, menunjukkan bahwa
jika variabel lingkungan kerja (X1), disiplin kerja
(X2) dan kompensasi (X3) sama dengan nol maka
kinerja karyawan (Y) berkurang sebesar 2,204.
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2. Koefisien regresi variabel lingkungan kerja (X 1)
sebesar 0,068 artinya jika variabel lingkungan
kerja (X 1 ) mengalami kenaikan sebesar satu
satuan, maka Kinerja karyawan akan mengalami
peningkatan sebesar 0,068 dengan asumsi nilai
disiplin kerja (X2) dan kompensasi (X3) tidak
berubah atau tetap.
3. Koefisien regresi variabel disiplin kerja (X 2 )
sebesar 0,264 artinya jika variabel diiplin kerja
(X2) mengalami kenaikan sebesar satu satuan,
maka kinerja karyawan mengalami kenaikan
sebesar 0,264 dengan asumsi nilai kompensasi

(X3) dan lingkungan kerja (X1) tidak berubah atau
tetap.
4. Koefisien regresi variabel kompensasi (X3) sebesar
0,394 artinya jika variabel kompensasi (X 3 )
mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka
kinerja karyawan akan mengalami kenaikan
sebesar 0,394 dengan asumsi nilai lingkungan
kerja (X1) dan disiplin kerja (X2) tidak berubah
atau tetap.
4.4 Pengujian Hipotesis Individual (Uji T)

Tabel 5. Hasil Pengujian Secara Parsial (t-test)

Sumber : Data primer, 2018 (diolah)
Berdasarkan hasil pengolahan data yang
terdapat dalam tabel 5.8 diperoleh:

Ho : b1 = 0,

4.5 Hipotesis Untuk Variabel Lingkungan Kerja
(X1)
Ha : b1 = 0,
Ho : b1 = 0,

Ha : b1 = 0,

artinya tidak ada pengaruh yang
signifikan antara lingkungan kerja
terhadap kinerja karyawan PT.
Thamrin Brothers Cabang Baturaja
1.
artinya ada pengaruh yang signifikan
antara lingkungan kerja terhadap
kinerja karyawan PT. Thamrin
Brothers Cabang Baturaja 1.

Nilai koefisien t hitung lingkungan kerja (X1)
sebesar 2,732 dan t tabel ( df=n-k-1=42-3-1= 38 =
2,02439), maka diperoleh t tabel : 2,02439. Jika t
hitung = 2,732 dan t tabel= 2,02439 jadi t hitung
lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak dan Ha di
terima yang artinya terdapat pengaruh antara
lingkungan kerja (X1) terhadap kinerja karyawan (Y).
4.6 Hipotesis Untuk Variabel Disiplin Kerja (X 2)

Vol. 9 No. 1 September 2019

artinya tidak ada pengaruh yang
signifikan antara disiplin kerja
terhadap kinerja karyawan PT.
Thamrin Brothers Cabang Baturaja
1.
artinya ada pengaruh yang signifikan
antara disiplin kerja terhadap kinerja
karyawan PT. Thamrin Brothers
Cabang Baturaja 1.

Nilai koefisien t hitung disiplin kerja (X2 )
sebesar 3,657 dan t tabel ( df=n-k-1=42-3-1=38 =
2,02439), maka diperoleh t tabel : 2,02439. Jika t
hitung = 3,657 dan t tabel= 2,02439 jadi t hitung
lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak dan Ha
diterima yang artinya terdapat pengaruh antara
disiplin kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y).
4.7 Hipotesis Untuk Variabel Disiplin Kerja (X 3)
Ho : b1 = 0,

artinya tidak ada pengaruh
yang signifikan antara kompensasi
terhadap kinerja karyawan PT.
Thamrin Brothers Cabang Baturaja
1.
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Ho : b1 = 0,

artinya ada pengaruh yang signifikan
antara kompensasi terhadap kinerja
karyawan PT. Thamrin Brothers
Cabang Baturaja 1.

Nilai koefisien t hitung kompensasi (X2)
sebesar 3,180 dan t tabel ( df=n-k-1=42-3-1=38 =
2,02439), maka diperoleh t tabel : 2,02439. Jika t
hitung = 3,180 dan t tabel= 2,02439 jadi t hitung
lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak dan Ha
diterima yang artinya terdapat pengaruh antara
kompensasi (X3) terhadap kinerja karyawan (Y).
4.8 Pengujian Hipotesis Serentak (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji F

Sumber : Data primer, 2018 (diolah)
Berdasarkan tabel 5.9 diperoleh
koefisien nilai f hitung 87,625 lebih besar dari F
tabel, df 1 jumlah variabel (4-1) = 3 dan df 2 (n-k1) = (42-3-1=38) n adalah jumlah data dan k adalah
jumlah varia bel independen/bebas). Maka
diperoleh f tabel = 2,85. hal ini menunjukan bahwa
F hitung > dari F tabel maka Ho ditolak dan Ha
diterima
4.9 Analisis Koefisien Determinasi
Tabel 7. Koefisien Determinasi (R2)

1
Sumber : Data primer, 2018 (diolah)
Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka
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Adjusted R Sguare sebesar 0,864 hal ini menunjukan
bahwa besarnya sumbangan variabel lingkungan
kerja (X1), disiplin kerja (X2) dan kompensasi (X3)
terhadap kinerja karyawan (Y) PT. Thamrin Brothers
Cabang Baturaja 1 sebesar 86,4%, sedangkan sisanya
sebesar 13,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak dimasukan dalam model penelitian ini seperti
motivasi ker ja, gaya kepemimpinan, dan
pengembangan karir (Kasmir, 2016).
4.10 Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis bahwa lingkungan
kerja memang diperlukan pada PT. Thamrin Brothers
Cabang Baturaja 1 mengingat setiap karyawan yang
bekerja pasti membutuhkan lingkungan kerja yang
nyaman dan tenang.
Untuk menyelesaikan pekerjaannya seperti
ruangan kerjanya bersih dan rapi, suhu udara yang
ada ditempat bekerja bersih, tidak ada bau-bau yang
tidak sedap menganggu saat bekerja, sarana dan
prasarana sudah tersedia serta tidak ada suara yang
bising atau menganggu dalam menyelesaikan
pekerjaan, karena jika lingkungan kerja karyawan
tidak nyaman seperti tempat bekerja kotor, suhu udara
tidak baik serta banyak suara yang menganggu saat
bekerja pasti karyawan akan sangat merasa terganggu
dan akhirnya akan menghambat dalam penyelesaiaan
pekerjaannya sehingga kinerjanya bisa turun.
Sebaliknya jika karyawan merasa lingkungan
tempat mereka bekerja sudah nyaman, aman dan
bersih maka akan membuat kinerja karyawan tersebut
dapat meningkat. Lingkungan kerja merupakaan
suasana atau kondisi disekitar lokasi tempat
bekerja.
Selanjutnya menurut Kasmir (2016:192)
Lingkungan kerja dapat berupa ruangan, layout,
sarana dan prasarana, serta hubungan kerja dengan
sesama rekan kerja. Jika lingkungan kerja dapat
membuat suasana nyaman dan member ikan
ketenangan maka akan membuat suasana kerja
menjadi kondusif sehingga, dapat meningkatkan hasil
kerja seseorang menjadi lebih baik, karena bekerja
tanpa gangguan Menurut Kasmir (2016:192).
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Selain itu disiplin kerja sangat dibutuhkan
dalam perusahaan. Setiap perusahan menginginkan
karyawan yang disiplin begitu juga dengan PT.
Thamrin Brothers Cabang Baturaja 1. Karyawan
diharuskan untuk mentaati aturan seperti berdisiplin,
karyawan di wajibkan untuk datang tepat pada
waktunya begitu juga dengan pulang kerja harus
sesuai dengan waktu yang ditetapkan perusahaan
karena jika karyawan tidak melanggar aturan maka
kinerjanya akan meningkat.
Disiplin kerja merupakan usaha karyawan
untuk menjalankan aktivitas kerjanya secara sungguhsungguh. Disiplin kerja dalam hal ini dapat berupa
waktu, misalnya masuk kerja selalu tepat waktu.
Kemudian disiplin dalam mengerjakan apa yang
diperintahkan kepadanya sesuai dengan perintah yang
harus dikerjakan. Karyawan yang disiplin akan
mempengaruhi kinerja (Kasmir, 2016:193).

pada akhirnya akan meningkatkan prestasi kerja dan
kinerjanya. Hal ini dilakukan karena makin tinggi
kinerja yang dihasilkan maka akan mempengaruhi
kinerjanya demikian pula sebaliknya, jika tidak atau
kinerjanya kurang, maka kompensasi yang diperoleh
juga ikut menurun.
Nillai koefisien determinasi ( Adjusted R2) adalah
sebesar 0,864. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh
lingkungan kerja, disiplin kerja dan kompensasi
terhadap kinerja karyawan di PT. Thamrin Brothers
Cabang Baturaja 1 sebesar 0,864 atau (86,4%),
sedangkan sisanya sebesar 13,6% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak dimasukan dalam model
penelitian ini misalnyamotivasi kerja, gaya
kepemimpina n, dan pengembangan karir
(Kasmir,2016).

5.
Kompensasi, setiap perusahaan pasti
memberikan kompensasi kepada karyawannya sesuai
dengan tugas masing-masing. Jika karyawan sudah
bekerja dengan baik, sudah melakukan penjualan
sesuai dengan target perusahaan maka karyawan akan
diberikan imbalan berupa kompensasi. Karena hal
utama yang di inginkan setiap karyawan dalam
bekerja itu adalah untuk mendapatkan imbalan berupa
upah atau gaji untuk memenuhi kebutuhannya, hal
ini membuktikan bahwa setiap karyawan akan
mendapatkan kompensa si yang sesuai dari
perusahaan atas hasil kerja yang sudah diberikan oleh
karyawan.
Selain itu insentif juga pasti akan diberikan
oleh perusahaan kepada karyawannya yang
mencapai target maupun yang berprestasi sesuai
dengan yang ditetapkan perusahaan. Sehingga
apabila karyawan sudah diberikan kompensasi
berupa upah, gaji, insentif serta tunjangan maka
kinerja karyawan juga akan meningkatkan. Begitu
juga sebaliknya jika kompensasi yang diberikan tidak
sesuai maka kinerja karyawan juga ikut menurun.
Menurut Kasmir (2016:239) dengan
pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan
akan terus meningkatkan kualitas kerjanya yang ada
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berda sarkan p embahasa n yang t elah
dilakukan pada bab-bab sebelumnya penelitian
yang bertujuan untuk mengeta hui pengaruh
lingkungan kerja, disiplin kerja dan kompensasi
terhadap kinerja karyawan PT. Thamrin Brothers
cabang Batur aja 1, menghasilkan kesimpulan
sebagai berikut:
1. Hasil analsis uji t (secara parsial) didapatkan
bahwa lingkungan kerja (X1), disiplin kerja
(X2) dan kompensas i (X3) berpengaruh
terhadap kinerja karyawan (Y). Hasil
analisis uji F (secara simultan) didapatkan
bahwa lingkungan kerja (X1), disiplin kerja
(X2) dan kompensasi (X3) berpengaruh secara
bersama-sama terhadap kinerja karyawan (Y).
2. Besarnya sumbangan pengar uh variabel
lingkungan kerja (X1), disiplin kerja (X2) dan
kompensasi (X3) secara bersama-sama terhadap
kinerja karyawan (Y) sebesar 86,4%, sedangkan
sisanya sebesar 13,6% dipengaruhi oleh variabel
lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian
ini seperti motivasi kerja, gaya kepemimpinan dan
pengembangan karir (Kasmir, 2016)..
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka
dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa variabel
lingkungan kerja, disiplin kerja dan kompensasi
memberikan pengaruh yang sangat besar maka
hendaknya PT. Thamrin Brothers Cabang
Baturaja 1, agar lebih memperhatikan lagi halhal yang dapat menyebabkan karyawan terjadinya
lingkungan kerja yang tidak baik, disiplin yang
kurang dalam bekerja, dengan begitu diharapkan
dapat meningkatkan kinerja yang ingin dicapai.
2. Bagi peneliti berikutnya agar meneliti lebih lanjut
untuk mengungkap variabel-variabel lain yang
dapat mempengaruhi kinerja karyawan selain l
ingkungan kerja, disiplin kerja dan kompensasi.
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PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL
1.Artikel yang akan dipublikasi dalam jurnal ini merupakan hasil
penelitian, dan pengembangan atau usulan gagasan baru yang berhubungan
dengan bidang manajemen, akuntansi, ekonomi, dan kewirausahaan.
2.Artikel yang diterima penyunting ditulis dalam bahasa Indonesia baku
atau bahasa Inggris dan tidak sedang dikirimkan ke jurnal/terbitan
lain serta belum dipublikasikan dalam jurnal lain.
3.Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas
kertas ukuran A4, 2 kolom, spasi 1,5, jenis huruf Times New Roman
dengan ukuran 11 point. Naskah dapat dikirim dalam bentuk file.
Panjang artikel sekitar 12-20 halaman termasuk daftar pustaka dan
lampiran.
4.Judul Artikel harus mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas,
dengan menggunakan kata-kata yang tepat, jelas dan mengandung unsurunsur yang akan dibahas. Ukuran huruf untuk judul adalah Times New
Roman 16 point bold (huruf besar). Nama penulis ditulis di bawah judul
sebelum abstrak tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain apapun,
asal lembaga tempat penulis bernaung dan alamat email untuk korespondensi
dengan ukuran 11 point bold.
5.Sistematika Penulisan
a.Artikel Hasil Penelitian
i.

Abstrak dan Kata Kunci
Abstrak secara ringkas memuat uraian mengenai masalah dan
tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian.
Panjang abstrak 50-75 kata yang disusun dalam satu paragraf
dengan ukuran 10 point Times New Roman. Kata kunci terdiri
dari 3-5 kata, yakni istilah yang mewakili ide-ide atau
konsep dasar yang dibahas dalam artikel.
ii. Pendahuluan
Berisi permasalahan penelitian, batasan masalah penelitian,
serta tujuan dan manfaat penelitian.
iii. Landasan Teori
Berisi rancangan penelitian atau desain penelitian, sasaran
dan target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan
data, dan teknik analisis.
iv. Metode Penelitian
Berisi rancangan penelitian atau desain penelitian, sasaran
dan target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan
data, dan teknik analisis.
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v.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berisi hasil analisis data, pengujian hipotesis, menjawab
per tany aan-p ertan yaan pene litia n, temuan -temu an, dan
menginterpretasikan temuan-temuan.
vi. Simpulan dan Saran
Berisi ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian
dan pembahasan. Saran dapat berisi tindakan praktis, pengembangan
teori baru dan penelitian lanjutan.
vii. Daftar Pustaka
Diutamakan apabila sumber pustaka atau rujukan berasal dari
lebih satu sumber seperti buku, jurnal, makalah, internet, dan
lain-lain.
b.Artikel Konseptual atau non penelitian
i.

Abstrak dan Kata Kunci
Abstrak adalah ringkasan dari isi artikel yang dituangkan secara
padat bukan komentar atau pengantar penulis. Panjang abstrak
50-75 kata yang disusun dalam satu paragraf dengan ukuran huruf
10 point Times New Roman. Kata kunci terdiri dari 3-5 kata,
yakni istilah yang mewakili ide-ide atau konsep dasar yang
dibahas dalam artikel.
ii. Pendahuluan
Menguraikan hal-hal yang menarik perhatian pembaca, memberikan
konteks bagi permasalahan yang akan dibahas, serta tujuan
pembahasan.
iii. Pembahasan
Berisi kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, dan pendirian
penulis mengenai masalah yang dibahas.
iv. Penutup atau Simpulan
Berisi penegasan sikap penulis atas masalah yang dibahas.
v. Daftar Pustaka
Diutamakan apabila sumber pustaka atau rujukan berasal dari
lebih satu sumber seperti buku, jurnal, makalah, internet, dan
lain-lain.
6.Tabel/gambar sebaiknya diletakkan pada halaman tersendiri, umumnya
diakhir teks. Penulis cukup menyebutkan pada bagian di dalam teks
tempat pencantuman tabel atau gambar. Setiap tabel dan gambar diberi
nomor urut, judul yang sesuai dengan isi tabel dan gambar, serta
dilengkapi dengan sumber kutipan.
7.Daftar pustaka disusun menurut alphabet penulis atau nomor urut.
Urutannya dimulai dengan penulisan nama penulis, tahun, judul, penerbit,
dan kota terbit. Nama penulis mendahulukan nama keluarga atau nama
dibalik, tanpa gelar. Untuk kutipan dari internet berisi nama penulis,
judul artikel, alamat website dan tanggal akses.

Hal - 78

Vol. 9 No. 1 September 2019

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP

8.Sumber kutipan dalam teks ditulis diantara kurung buka dan kurung
tutup yang berisi nama akhir penulis, tahun, dan nomor halaman bila
perlu.
Contoh :
a. Kutipan berasal dari satu sumber dan satu penulis: (Hendra, 2008:22).
b. Kutipan berasal dari satu sumber dan dua penulis: (Ely dan Thomas,
2001), bila lebih dari dua penulis (Jensen,et.all, 2007) atau
(Mulyadi, dkk, 2009).
c. Kutipan berasal dari dua sumber dengan penulis yang berbeda: Hendra,
2008 dan Mulyadi, 2009).
d. Kutipan berasal dari dua sumber dengan penulis yang sama: (Hendra,
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e. Kutipan berasal dari institusi: (BPS, 2009).
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