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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EARNINGS 
RESPONSE COEFFICIENT (ERC):  

STUDI PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

A. Zubaidi Indra* 

Agus Zahron† 

Ana Rosianawati‡ 

ABSTRACT 

This research is purposed to examine the influence of capital structure, growing chance, company size, 
systematic risk to earning response coefficient (ERC). This research take all of company listed on 
Indonesia Stock Exchange as a population and property and real estate industry listed on 2004 – 
2008 period as a sample. Sample selected from property and real estate industry are those who issues 
the financial statement from 2004 – 2008 period based on criteria determined. 

This research use secondary data as research data. This research applies double linear regression to 
analyze and test t, test f and determination coefficient to test the hypothesis. This research takes 
leverage, beta, market-to-book value ratio, and firm size as independent variable and dependent 
variable is Earning Response Coefficient (ERC). The result shows that: (1) this research 
hypothetically finds that beta and market-to-book ratio is statistically significant to Earning Response 
Coefficient (ERC), (2) this research hypothetically finds that leverage and size is not statistically 
significant to Earning Response Coefficient (ERC). 

Keyword: earnings response coefficient, leverage, beta, market to book value ratio, firm size 

A. PENDAHULUAN 

Salah satu unsur dalam laporan keuangan yang paling banyak diperhatikan dan dinanti-
nantikan informasinya adalah laporan laba rugi, suatu laporan yang memberikan 
informasi mengenai laba (earnings) yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu perioda. 
Dalam praktiknya, perhatian para investor dan calon investor pada laporan keuangan 
hanya terpusat pada laba (earnings) perusahaan. Laporan keuangan perusahaan 
diharapkan dapat memberi informasi bagi investor dan calon investor guna mengambil 
keputusan yang terkait dengan investasi dana mereka. Diharapkan laporan keuangan 
mampu mencerminkan kondisi keuangan perusahaan sesuai dengan kondisi riil 
perusahaan.  

Laba yang berhasil dicapai oleh suatu perusahaan merupakan salah satu ukuran 
kinerja dan menjadi pertimbangan oleh para investor atau kreditur dalam pengambilan 

                                            
* Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung 
† Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung 
‡ Alumni Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung 
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keputusan untuk melakukan investasi atau untuk memberikan tambahan kredit. 
Perusahaan yang melaporkan laba yang tinggi tentu akan menggembirakan investor 
yang menanamkan modalnya karena ia akan mendapatkan dividen atas tiap 
kepemilikan saham yang dimilikinya. 

Informasi laba merupakan referensi bagi investor untuk menanamkan investasinya 
kepada perusahaan tersebut karena earnings, baik positif maupun negatif yang diperoleh 
dari laporan rugi-laba perusahaan akan mempengaruhi return saham. Besarnya pengaruh 
ini akan rendah,  khususnya untuk earnings yang negatif (rugi). Umumnya dalam 
mengetahui kualitas laba yang baik dapat diukur dengan menggunakan earnings response 
coefficient (ERC), yang merupakan bentuk pengukuran kandungan informasi dalam laba. 
Pengertian koefisien respon laba (earnings response coefficient) adalah didefinisikan sebagai 
efek setiap dolar unexpected earnings terhadap return saham, dan biasanya diukur dengan 
slopa koefisien dalam regresi abnormal returns saham dan unexpected earning. 

Informasi laba merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang banyak 
mendapat perhatian. Rendahnya ERC menunjukkan bahwa laba kurang informatif bagi 
investor untuk membuat suatu keputusan ekonomi. Kebutuhan akan pembandingan 
laba antar perusahaan dan untuk memahami perbedaaan kualitas yang digunakan 
sebagai penilaian yang didasarkan pada laba, maka perlu dilakukan pengukuran atas 
kualitas.  

Kualitas laba tidak mempunyai ukuran yang mutlak, namun terdapat pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan 
kualitas laba. Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio sedangkan 
pendekatan kualitatif berdasarkan pendapat (judgement) atau pandangan yang 
berlandaskan logika, pengalaman, dan wawasan. Kualitas laba tidak berhubungan 
dengan tinggi atau rendahnya laba yang dilaporkan, melainkan meliputi understatement 
dan overstatement dari laba (bersih), stabilitas komponen dalam laporan laba rugi, 
realisasi risiko asset, pemeliharaan atas modal, dan dapat merupakan prediktor laba 
masa depan (predictive value).  

Penelitian yang lebih spesifik meneliti tentang ERC adalah penelitian Andayani, 
(2007) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi earnings response coefficient pada 
perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Jakarta. Dengan menggunakan beberapa 
faktor yang selalu dihubungkan dengan ERC pada penelitian sebelumnya, penelitian 
tersebut berusaha mencari tahu hubungan atau pengaruh antara persistensi laba, 
struktur modal, beta atau risiko, kesempatan bertumbuh dan ukuran perusahaan 
dengan earnings response coefficient. Dengan pemikiran diantaranya bahwa semakin 
permanen perubahan laba dari waktu ke waktu maka semakin tinggi koefisisen laba 
karena kondisi ini menunjukkan bahwa laba yang diperoleh perusahaan meningkat 
terus menerus, selain itu kaitannya dengan struktur modal, perusahaan dengan tingkat 
leverage yang tinggi berarti memiliki utang yang lebih besar dibandingkan modal, dengan 
demikian apabila terjadi peningkatan laba maka yang diuntungkan adalah debtholders.  

Murwaningsari (2008) melakukan  pengujian simultan : beberapa faktor yang 
mempengaruhi earnings response coefficient (ERC). Faktor-faktor yang telah diteliti dan 
dihubungkan dengan penelitian sebelumnya tentang ERC di uji secara simultan dalam 
penelitian tersebut, mendapatkan hasil terdapat pengaruh negatif antara leverage 
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terhadap ERC, terdapat pengaruh positif antara leverage dengan pengungkapan sukarela, 
luas pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap ERC, ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif signifikan terhadap ERC, namun pengaruh size terhadap ketepatan 
waktu penyampaian laporan keuangan tidak ditemukan hasil yang signifikan, sebaliknya 
ketepatan waktu pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap ERC. 

Penelitian ini mencoba meneliti kembali faktor-faktor yang berhubungan dengan 
ERC dalam penelitian sebelumnya. Seperti yang diketahui, banyak variabel yang diuji 
mendapatkan hasil yang negatif atau tidak signifikan, dengan beranggapan bahwa 
penelitian kemungkinan besar akan mendapatkan hasil yang berbeda apabila dalam 
konteks waktu penelitian dan objek atau sampel yang diteliti, maka peneliti 
menggunakan variabel yang sudah digunakan pada penelitian sebelumnya. 

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah leverage, risiko sistematik 
yang diproksikan dalam beta pasar, kesmpatan bertumbuh yang diproksikan dengan 
market to book value ratio, dan ukuran perusahaan (firm size). Earnings response coefficient 
berhubungan negatif dengan tingkat leverage (Dhaliwal et al.,1991).  

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berarti memiliki utang yang lebih 
besar dibandingkan modal. Dengan demikian jika terjadi peningkatan laba maka yang 
diuntungkan adalah debtholders, tergantung jenis perusahaan serta rentang waktu. 
Kesempatan bertumbuh menjelaskan prospek pertumbuhan perusahaan di masa 
depan. Penilaian pasar (investor/pemegang saham) terhadap kemungkinan bertumbuh 
suatu perusahaan nampak dari harga saham yang terbentuk sebagai suatu nilai 
ekspektasi terhadap manfaat masa depan yang akan diperolehnya. Pemegang saham 
akan memberi respon yang lebih besar kepada perusahaan dengan kemungkinan 
bertumbuh yang tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan yang mempunyai 
kemungkinan bertumbuh yang tinggi akan memberikan manfaat yang tinggi di masa 
depan bagi investor.  

Elton dan Gruber (1994) dalam Jogiyanto (2009) menyatakan bahwa ukuran 
perusahaan mencerminkan resiko yang akan dihadapi oleh investor. Semakin besar 
ukuran perusahaan maka semakin kecil resikonya. Sebelumnya telah dikatakan bahwa 
penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian- penelitian 
sebelumnya ada beberapa faktor yang diuji tetapi hasil yang diperoleh tidak signifikan 
atau tidak positif, seperti yang kita ketahui bersama kemungkinan suatu penelitian akan 
berbeda hasil apabila berbeda perioda penelitian atau variabel yang digunakan. 
Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Apakah leverage, beta, 
market to book value ratio, serta firm size, berpengaruh terhadap earnings response coefficient 
(ERC).” 

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Tujuan Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 
kinerja keuangan suatu entitas. Menurut PSAK No. 1 (revisi 2009) tujuan laporan 
keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 



Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 16  No. 1, Januari- Juni 2011 

 4

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 
pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 
menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 
daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 
laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: asset, 
laibilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; 
kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; 
dan arus kas. 

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan 
atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas 
masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan 
setara kas. 

a. Laba 

Laba didefinisikan sebagai sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan 
harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau 
penghasilan operasi(Sofyan Syafri H., 2004). Sedangkan menurut Menurut 
FASB (Financial Accounting Standars Board) statement mengartikan laba (rugi) 
sebagai kelebihan (defisit) penghasilan atas biaya selama satu perioda 
akuntansi. Dan yang terbaru laba rugi di definisikan sebagai Laba rugi adalah 
total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen 
pendapatan komprehensif lain. Accounting Income adalah perbedaan antara 
realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perubahan pada perioda 
tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 
penghasilan itu.  

b. Return Saham  

Return merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah investasi. Return dapat 
berupa return realisasi yaitu return yang telah terjadi atau return ekspektasi yaitu 
return yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Return 
abnormal (abnormal return) merupakan selisih antara return ekspektasi dan 
return realisasi. Tujuan corporate finance adalah memaksimumkan nilai 
perusahaan. Tujuan ini bisa menyimpan konflik potensial antara pemilik 
perusahaan dengan kreditur. Jika perusahaan menikmati laba yang besar, nilai 
pasar saham (dana pemilik) akan meningkat pesat, sementara nilai hutang 
perusahaan (dana kreditur) tidak terpengaruh. 

Return abnormal menjadi indikator untuk mengukur efisiensi suatu pasar 
modal. Apabila harga suatu instrument investasi telah mencerminkan seluruh 
informasi yang ada maka return ekspektasi atas suatu harga saham relatif akan 
sama dengan return realisasinya. Pada pasar modal yang telah efisien, seorang 
investor tidak akan dapat memperoleh abnormal return secara berlebihan atau 
secara terus menerus. Hal ini tentu saja berlaku dengan asumsi seluruh 
pelaku pasar bertindak rasional atas informasi yang diperoleh. Dalam skala 
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yang lebih besar, suatu informasi dapat mempengaruhi harga atas suatu 
aktiva atau bahkan seluruh aktiva yang ada di pasar modal. Hartono (2009) 
menyebutkan bahwa perubahan nilai atas aktiva tersebut memungkinkan 
akan terjadi adanya pergeseran ke harga equlibrium yang baru. Harga 
equilibrium ini akan tetap bertahan sampai suatu informasi baru lainnya 
merubahnya kembali ke harga equilibrium yang baru lagi.  

Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap informasi untuk mencapai 
harga equlibrium baru inilah yang merupakan konsep dasar efisiensi pasar. 
Kecepatan dan keakuratan pasar dalam bereaksi yang sepenuhnya 
mencerminkan informasi yang tersedia inilah yang menjadi dasar untuk 
menilai efisiensi suatu pasar. Pasar yang efisien adalah pasar dimana return 
semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi 
yang tersedia. Dalam hipotesis pasar modal yang efisien dikatakan bahwa 
pasar yang efisien akan bereaksi cepat terhadap informasi yang relevan. 
Sharpe dan Brealy dan Myers dalam Indrawijaya (2001) menekankan bahwa 
pengertian pasar yang efisien adalah pasar dimana seorang investor tidak 
mendapatkan keuntungan yang berlebihan atau abnormal return.  

Dalam studi analisis efisiensi pasar modal setengah kuat dengan 
menggunakan metoda event study, penelitian dilakukan dengan melihat 
pergerakan saham selama event windows yang tercermin dari return saham 
tersebut dibandingkan dengan return ekspektasi apabila diasumsikan 
peristiwa tersebut tidak terjadi. Selisih antara return yang terjadi karena 
peristiwa tersebut dan return ekspektasi apabila peristiwa tersebut tidak terjadi 
adalah return abnormal. Saham dikatakan undervalue bilamana return saham 
di pasar saham lebih kecil dari harga wajar atau nilai yang seharusnya, 
demikian juga sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa untuk memperkirakan 
return saham dapat menggunakan analisis fundamental yang menganalisis 
kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan yang menerbitkan saham 
tersebut. Analisisnya dapat meliputi trend penjualan dan keuntungan 
perusahaan, kualitas produk, posisi persaingan perusahaan di pasar, 
hubungan kerja pihak perusahaan dengan karyawan, sumber bahan mentah, 
peraturan-peraturan perusahaan dan beberapa faktor lain yang dapat 
mempengaruhi nilai saham perusahaan tersebut.  

c. Koefisien Respon Laba (Earnings Response Coefficient/ERC)  

Koefisien Respon Laba ( Earnings Respons Coefficient – ERC ) adalah besaran 
yang menunjukkan hubungan antara laba dan return saham ini yang disebut 
dengan koefisien respon laba (Earnings Response Coefficient – ERC), merupakan 
besarnya koefisien slope dalam regresi yang menghubungkan laba sebagai 
salah satu variabel bebas dan return saham sebagai variabel terikat. Panman 
dan Zhang (2002) dalam Suaryana (2005) menjelaskan kualitas laba yang 
dihasilkan tergantung dari pertumbuhan investasi perusahaan. Pertumbuhan 
investasi yang temporer atau berfluktuasi akan menghasilkan tingkat 
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pengembalian (rate of return) yang temporer atau berfluktuasi sehingga 
menghasilkan kualitas laba yang rendah.  

Sementara pengertian koefisien respon laba (earnings response coefficient) 
menurut Cho dan Jung (1991) adalah koefisien respon laba didefinisikan 
sebagai efek setiap dolar unexpected earnings terhadap return saham, dan 
biasanya diukur dengan slopa koefisien dalam regresi abnormal return saham 
dan unexpected earnings. 

Cho dan Jung ( 1991) mengklasifikasi pendekatan teoritis ERC menjadi 
dua kelompok yaitu (1) model penilaian yang didasarkan pada informasi 
ekonomi (information economics based valuation model) seperti dikembangkan oleh 
Holthausen dan Verrechia (1988) dan Lev (1989) yang menunjukkan bahwa 
kekuatan respon investor terhadap sinyal informasi laba (ERC) merupakan 
fungsi dari ketidakpastian di masa mendatang. Semakin besar noise dalam 
sistem pelaporan perusahaan (semakin rendah kualitas laba), semakin kecil 
ERC dan (2) model penilaian yang didasarkan pada time series laba (time series 
based valuation model) seperti dikembangkan oleh Beaver, Lambert dan Morse 
(1980).  

d. Faktor – faktor yang Menjelaskan Hubungan Laba dan Return Saham 

Penggunaan laba untuk menilai perusahaan dapat diperhatikan dari 
hubungan laba dan return. Apabila laba dan return memiliki hubungan, maka 
laba dikatakan memiliki kandungan informasi. Kandungan informasi laba 
telah lama menjadi perhatian peneliti. Studi awal mengenai hubungan antara 
laba dan return dilakukan oleh Ball dan Brown dalam Suaryana (2005) yang 
menemukan hal itu memiliki kandungan informasi. Penelitian hubungan 
return laba selanjutnya berkembang menjadi koefisien respon laba yang 
didefinisikan sebagai pengaruh dari satu dollar laba kejutan terhadap return 
saham, dan diukur sebagai slopa dalam regresi return abnormal saham dan laba 
kejutan (Cho dan Jung dalam Suaryana (2005)). Kothari (Febrianto, 2005) 
kemudian merangkum setidaknya ada empat yang menjelaskan besaran 
koefisien respon laba: (a) harga yang menuntun laba (prices lead earnings); (b) 
pasar modal yang tidak efisien; (c) gangguan (noise) pada laba dan kurang 
baiknya GAAP; dan (d) laba transitori.  

e. Leverage 

Dhaliwal, Lee dan Farger (1991) membuktikan bahwa leverage berpengaruh 
negatif terhadap koefisien respon laba yaitu ERC. Perusahaan yang tingkat 
leverage-nya tinggi berarti memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan 
modal. Dengan demikian jika terjadi peningkatan laba maka yang 
diuntungkan adalah debtholders, sehingga semakin baik kondisi laba 
perusahaan maka semakin negatif respon pemegang saham, karena 
pemegang saham beranggapan bahwa laba tersebut hanya menggantungkan 
kreditur. Harris dan Raviv (1990) menyatakan bahwa besarnya hutang 
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menunjukkan kualitas perusahaan serta prospek yang kurang baik pada masa 
mendatang. Untuk perusahaan dengan hutang yang banyak, peningkatan laba 
akan menguatkan posisi dan keamanan bondholders daripada pemegang saham. 

f. Risiko Investasi 

Selain melakukan analisis saham, seorang investor juga harus memperhatikan 
risiko yang dihadapi dalam melakukan investasi dalam saham. Dalam buku 
teks keuangan, risiko adalah selisih antara return yang diharapkan dengan 
return yang sebenarnya. Secara statistik, risiko merupakan dispersi antara data 
yang ada dengan data yang merupakan wakil dari data tersebut atau rata-rata 
dari data tersebut.  

g. Beta 

Beta adalah pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio 
relatif terhadap risiko pasar. Mengetahui beta suatu sekuritas atau beta suatu 
portofolio merupakan hal yang penting untuk menganalisis sekuritas atau 
portofolio tersebut. Beta suatu sekuritas menunjukkan risiko sistematiknya 
yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi (Jogiyanto, 2009).   

Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang 
menggunakan data historis. Beta yang dihitung berdasarkan data historis ini 
selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasi beta masa depan. Beta 
historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar 
(return sekuritas dan return pasar) sehingga disebut beta pasar, data akuntansi 
(laba perusahaan dan laba indeks pasar) sehingga disebut beta akuntansi, dan 
data fundamental (menggunakan variabel fundamental) sehingga disebut beta 
fundamental. 

h. Market To Book Value Ratio 

Kesempatan bertumbuh yang dihadapi perusahaan di waktu yang akan 
datang merupakan suatu prospek baik yang dapat mendatangkan laba bagi 
perusahaan. Kesempatan bertumbuh tersebut hanya dapat direalisasi oleh 
perusahaan melalui kegiatan investasi. Kegiatan investasi tersebut akan 
memerlukan biaya yang relatif besar, sehingga dapat berdampak langsung 
pada kondisi likuiditas perusahaan.  

Laba suatu perusahaan dari tahun ke tahun dapat meningkat atau 
mengalami penurunan. Peningkatan laba yang stabil dari suatu perusahaan 
menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan baik. Jika semakin besar 
kesempatan bertumbuh perusahaan maka semakin tinggi kesempatan 
perusahaan mendapatkan atau menambah laba yang diperoleh perusahaan 
pada masa mendatang (Suaryana, 2005). 
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Penilaian pasar (investor/pemegang saham) terhadap kemungkinan 
bertumbuh suatu perusahaan nampak dari harga saham yang terbentuk 
sebagai suatu nilai ekspektasi terhadap manfaat masa depan yang akan 
diperolehnya. Pemegang saham akan memberi respon yang lebih besar 
kepada perusahaan dengan kemungkinan bertumbuh yang tinggi. Hal ini 
terjadi karena perusahaan yang mempunyai kemungkinan bertumbuh yang 
tinggi akan memberikan manfaat yang tinggi di masa depan bagi investor. 

i. Size 

Ukuran perusahaan (firm size) adalah variabel yang mengukur seberapa besar 
atau kecilnya perusahaan menjadi sampel. Ukuran perusahaan juga 
merupakan kemampuan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian, 
sehingga investor yang bersikap hati-hati (risk averse) cenderung 
memperhitungkan besar kecilnya perusahaan saat menanamkan dananya 
dalam bentuk saham. Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi 
(besar/kecilnya) dapat dipakai oleh investor sebagai salah satu variabel dalam 
menentukan keputusan investasi. Elton dan Gruber (1994) dalam Jogiyanto 
(2003) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mencerminkan resiko yang 
akan dihadapi oleh investor. Semakin besar ukuran perusahaan maka 
semakin kecil resikonya. 

2. Pengembangan Hipotesis 

Penelitian earnings response coefficient selalu dihubungkan dengan faktor-faktor 
yang mempengaruhi earnings response coefficient. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi earnings response coefficient yaitu, leverage, beta, market to book 
value ratio, serta firm size.  Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Leverage 

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berarti memiliki utang yang 
lebih besar dibandingkan modal. Dengan demikian jika terjadi peningkatan 
laba maka yang diuntungkan adalah debtholders. 

b. Risiko sistematik atau Beta 
Easton dan Zmijewski (1989) menguji variasi respon pasar saham antara 
perusahaan untuk pengumuman laba akuntansi, hasil penelitiannya 
mengindikasikan bahwa earnings response coefficient berhubungan negatif dengan 
risiko sistematik. Begitu juga terhadap penelitian yang dilakukan oleh Collins 
dan Kothari (1989) yang menunjukkan bahwa risiko berhubungan negatif 
dengan earnings response coefficient. 

c. Market to book value ratio 
Collins dan Kothari (1989) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki 
kesempatan bertumbuh yang lebih besar akan memiliki earnings response 
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coefficient tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar kesempatan 
bertumbuh perusahaan maka semakin tinggi kesempatan perusahaan 
mendapatkan atau menambah laba yang diperoleh perusahaan pada masa 
mendatang terhadap earnings response coefficient. 

d. Firm size 
Ukuran perusahaan merupakan proksi dari keinformatifan harga. Perusahaan 
besar dianggap memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan 
perusahaan kecil. Konsekuensinya semakin informative harga saham maka 
semakin kecil pula muatan informasi earnings sekarang. Walaupun demikian 
Easton dan Zmijewski (1989) menunjukkan bahwa besaran perusahaan 
bukan variabel penjelas yang signifikan untuk earnings response coefficient. 

 
Berdasarkan rerangka pemikirn dan permasalahan yang ada, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
Ha1: Leverage berpengaruh terhadap ERC 
Ha2: Beta berpengaruh terhadap ERC 
Ha3: Market to book value ratio berpengaruh terhadap ERC 
Ha4: Size berpengaruh terhadap ERC 

C. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

Di luar negeri beberapa penelitian menunjukkan ERC bergantung pada tingkat 
persistensi laba, prediktibilitas laba, covarian saham dengan return pasar, pertumbuhan 
perusahaan serta karakteristik industri . Sementara penelitian di Indonesia penelitian 
ERC sebelumnya telah banyak dilakukan salah satunya penelitian Suaryana (2005) yaitu 
dengan judul pengaruh komite audit terhadap kualitas laba, yang menguji menguji 
perbedaan kualitas laba antara perusahaan yang memiliki dan tidak memiliki komite 
audit yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BEI. ERC bervariasi 
secara cross-section. Variasi tersebut dapat dijelaskan oleh beberapa faktor seperti risiko, 
pertumbuhan, persistensi laba, dan tingkat bunga. Dan mengarah pada pengujian 
bahwa nilai buku ekuitas juga merupakan faktor yang relevan dalam penilaian. 

Penelitian yang lebih spesifik meneliti tentang ERC adalah penelitian Andayani, 
(2007) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi earnings response coefficient pada 
perusahaan yang trdapat di Bursa Efek Jakarta. Dengan menggunakan beberapa faktor 
yang selalu dihubungkan dengan ERC pada penelitian sebelumnya, penelitian tersebut 
berusaha mencari tahu hubungan atau pengaruh antara persistensi laba, struktur modal, 
beta atau risiko, kesempatan bertumbuh dan ukuran perusahaan dengan earnings response 
coefficient. 

Dengan pemikiran diantaranya bahwa semakin permanen perubahan laba dari 
waktu ke waktu maka semakin tinggi koefisisen laba karena kondisi ini menunjukkan 
bahwa laba yang diperoleh perusahaan meningkat terus menerus, selain itu kaitannya 
dengan struktur modal, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berarti memiliki 
utang yang lebih besar dibandingkan modal, dengan demikian apabila terjadi 
peningkatan laba maka yang diuntungkan adalah debtholders. Perusahaan yang memiliki 
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kesempatan bertumbuh yang lebih besar akan memiliki earnings response coefficient tinggi. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar kesempatan bertumbuh perusahaan 
maka semakin tinggi kesempatan perusahaan mendapatkan atau menambah laba yang 
diperoleh perusahaan pada masa mendatang. 

Ukuran perusahaan (firm size) merupakan proksi dari keinformatifan harga. 
Perusahaan besar dianggap memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan 
perusahaan kecil, konsekuensinya semakin informatif harga saham maka semakin kecil 
pula muatan informasi earnings sekarang. Kualitas auditor yang diproksikan dengan 
reputasi auditor dengan asumsi yang menunjukkan bahwa makin tinggi kualitas auditor 
maka reputasinya makin baik. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah mendukung 
semua hipotesis yang diajukan kecuali pada hipotesis keenam yang menyatakan bahwa 
kualitas auditor berpengaruh terhadap earnings response coefficient. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap earnings response 
coefficient. 

Dan penelitian yang lebih mendetail, khususnya tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi ERC adalah penelitian Murwaningsari (2008) tentang pengujian 
simultan beberapa faktor yang mempengaruhi earnings response coefficient (ERC). Faktor-
faktor yang telah diteliti dan dihubungkan dengan penelitian sebelumnya tentang ERC 
di uji secara simultan dalam penelitian tersebut, mencoba mengembangkan lebih lanjut 
dari penelitian yang telah dilakukan secara terpisah oleh peneliti sebelumnya dengan 
cara menggabungkan beberapa variabel dan menggunakan  metoda path analysis untuk 
mengamati pengaruh variabel langsung dan tidak langsung terhadap ERC dengan 
variabel pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), ketepatan waktu (timeliness) 
pelaporan keuangan sebagai variabel intervening dari  leverage, dan size, dan  beberapa 
variabel kontrol yaitu reputasi audit, opini audit, persistensi dan growth.  

Penelitian tersebut mendapatkan hasil terdapat pengaruh negatif antara leverage 
terhadap ERC, terdapat pengaruh positif antara leverage dengan pengungkapan sukarela, 
luas pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap ERC. 

D. METODA PENELITIAN 

1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan sekelompok orang atau sesuatu yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang ingin diteliti oleh peneliti (Indrantoro dan Suporno, 
1999).  Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia.  Penulis menentukan sampel adalah perusahaan sektor property 
dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia perioda 2004 sampai dengan 
2008. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
sektor property dan real estate yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan dari 
tahun 2004 sampai dengan 2008 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Industri real estate dan property merupakan salah satu sektor yang banyak 
diminati para investor. Hal ini disebabkan harga tanah yang cenderung naik. 
Penyebab harga tanah yang cenderung naik adalah supply tanah bersifat tetap 
sedangkan demand akan selalu besar seiring pertambahan penduduk. Oleh karena 
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itu, obyek penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang listing di 
BEI. Sampel merupakan beberapa anggota (elemen) dari populasi yang 
digunakan dalam penelitian. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah 
dengan metoda purposive judgement sampling. Kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk 
memilih perusahaan yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut:  

1) Perusahaan property dan real estate yang mempublikasikan laporan tahunan 
(annual report) secara konsisten selama tahun penelitian yaitu 2004-2008 di 
situs resmi BEI,  

2) Perusahaan tidak memperoleh opini tidak wajar (adverse opinion) atau opini 
tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion), 

3) Perusahaan tidak pernah mengalami delisting dari Bursa Efek Indonesia 
sehingga bisa terus menerus melakukan perdagangan di Bursa Efek 
Indonesia selama perioda estimasi.  

4) Perusahaan tidak memiliki saldo laba yang negatif atau menderita kerugian 
selama perioda penelitian.  

5) Perusahaan property tidak berubah nama selama perioda penelitian. Hal ini 
dikarenakan perubahan nama perusahaan sebagian besar dikarenakan 
adanya peristiwa takeover. Peristiwa takeover yang dilakukan akan membuat 
kebijakan perusahaan sebelum dan sesudah takeover akan berbeda. 

 
Data penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekonder yang di 
ambil dari laporan keuangan (annual report) pada perusahaan properti perioda 
2004-2008 di Bursa Efek Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Data harga saham perusahaan yang menjadi obyek penelitian menggunakan 
data harga saham bulanan untuk tahun 2004-2008 yang dipublikasikan. 

2) Data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan IHSG bulanan 
tahun 2004-2008 yang diperoleh dari situs www.yahoofinance.com. 

3) Beta saham yang digunakan adalah beta pasar tahunan yang diperoleh dari 
perhitungan model indeks tunggal. 

2. Model Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya 
sebagai dasar yang digunakan untuk merumuskan hipotesis berikut ini 
digambarkan rerangka penelitian yang tersaji dalam gambar di bawah ini: 
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Gambar 1. Model Penelitian 

3. Variabel Operasional 

1. Variabel Dependen (Y) 
Variabel dependen (variabel tidak bebas), yaitu variabel yang dipengaruhi 
oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
Earnings Response Coefficient. Besarnya ERC diperoleh dengan melakukan 
beberapa tahap perhitungan. Tahap pertama menghitung Cummulative 
Abnormal Return (CAR) masing-masing sampel dan tahap kedua menghitung 
Unexpected Earnings (UE) sampel. 

1) Cumulative abnormal return (CAR) 

Cumulative abnormal return (CAR) merupakan proksi dari harga saham atau 
reaksi pasar. 

iit R - R   (R) Ab   
Keterangan: 
Ab (R) : Abnormal return sekuritas ke-i pada perioda peristiwa ke t 
Rit : Return saham ke-i pada perioda peristiwa ke t 
Ri : Return ekspektasi sekuritas ke-i pada perioda peristiwa ke t 

2) Pendapatan saham yang sebenarnya (actual return) 

Actual return merupakan pendapatan yang telah diterima investor berupa 
capital gain yang didapatkan dari perhitungan: 

1

1






t

tt
it

P
PPR  

Keterangan: 
Rit  = Actual return saham perusahaan i perioda peristiwa t 
Pt  = Harga saham pada perioda peristiwa ke t 

X1 
Leverage 

X2 
Beta 

X3 
Market To Book Value Ratio 

X4 
Size  

 
ERC 
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Pt-1  = Harga saham pada perioda peristiwa t-1 

3) Return Ekspektasi 

Model yang digunakan untuk estimasi abnormal return adalah Mean-adjusted 
return (Brown dan Warner, 1985) yang didefinisikan: 

            
T

RE
R

T

tlj
it

I




2

)(
 

Keterangan : 
RI  = Return ekspektasi sekuritas ke-i pada perioda peristiwa ke-t 
E(Rit) = Return realisasi sekuritas ke-i pada perioda estimasi ke-t 
T  = Lamanya perioda estimasi 

4) Unexpected Earnings (UE) 

Unexpected earnings diukur menggunakan pengukuran Suaryana (2004): 

1-it

1-itit
it

E
) E - (E  UE   

Keterangan : 
UEit = Unexpected earnings perusahaan i pada perioda (tahun) t 
Eit = Laba akuntansi perusahaan i pada perioda (tahun) t 
Eit-1 = Laba akuntansi perusahaan i pada perioda (tahun) sebelumnya 
(t-1) 
 
Akumulasi return abnormal dalam jendela pengamatan di definisikan 
sebagai berikut: 
  t2 
CAR i[t1,t2] = ∑ AR i,t 
                     t = t1 

 
Keterangan : 
AR i,t   = abnormal return kumulatif perusahaan i selama perioda tahun 
(t)t1,t2  = panjang interval pengamatan return saham atau perioda 
akumulasi dari t1 hingga (termasuk ) t2. 

 
2. Variabel Dependen (X) 

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 
variabel tidak bebas. Sehubungan dengan hipotesis di atas maka variabel 
independen dalam penelitian ini adalah leverage, beta, market to book value ratio, 
damn size. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Leverage 

Variabel ini menunjukkan bahwa ERC akan rendah jika perusahaan 
mempunyai leverage yang tinggi. Leverage dirumuskan sebagai berikut: 
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it

it
it

TA
TU  Lev   

 
Keterangan : 
TU = Total utang perusahaan i pada tahun t 
TA = Total aset perusahaan i pada tahun t. 

2) Risiko sistematik (Beta) 

Risiko diukur menggunakan risiko sistematik (beta) dengan menggunakan 
model indeks tunggal (single index model) yang dirumuskan sebagai berikut: 

 
Ri   = αi + βi. RM 

 
Keterangan:  
Ri   = return sekuritas ke-i 

  αi   = suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return 
sekuritas ke-i yang independen terhadap kinerja pasar. 

  βi      = beta yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan Ri   
akibat perubahan RM 

  RM   = tingkat return  dari indeks pasar yang dapat dirumuskan sebagai 
berikut:  

1

1






t

tt
M

IHSG
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3) Market to book value ratio 

Variabel ini diukur dari market to book value ratio masing-masing 
perusahaan pada perioda akhir perioda laporan keuangan, yang 
dirumuskan sebagai berikut: 

EkuitasBuku  Nilai
EkuitasPasar  Nilai  RatioBook  ToMarket   

 

4) Ukuran Perusahaan (UP) 

Variabel yang diukur dengan total aktiva (Collins dan Kothari, 1989). 
 

4. Alat Analisis  

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mencari 
adanya hubungan antara dua variabel independen atau lebih terhadap satu 
variabel dependen. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

ERCit = β0 + β2LEVit 1 + β3Betait + β4MBit + β5SIZEit + εit 
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Keterangan : 
ERCit  = Koefisien respon laba perusahaan i pada perioda t 
LEVit  = Struktur modal perusahaan i pada perioda t 
Βetait  = Risiko sistematik (beta) perusahaan i pada perioda t 
MBit  = Pertumbuhan perusahaan i pada perioda t 
SIZEit  = Ukuran perusahaan i pada perioda t 

 

5. Pengujian Statistik 

Dalam melakukan suatu penelitian terhadap model analisis regresi harus dipenuhi 
asumsi-asumsi yang mendasari model regresi. Penelitian dengan menggunakan 
model regresi membutuhkan beberapa pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi 
klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan 
benar-benar bebas dari adanya gejala heterokedastisitas, gejala multikolinearitas, 
dan gejala autokolerasi.   

Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi  yang tidak bias jika telah 
memenuhi persyaratan BLUE (best linear unbiased estimator) yakni tidak terdapat 
heterokedastisitas, dan tidak terdapat multikolenearitas, dan tidak terdapat 
autokolerasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear sederhana 
dan uji linear berganda pada tingkat keyakinan 95% dan kesalahan analisis 5%.  

E. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan nilai rata-rata (mean) dan 
standar deviasi perbandingan antara variabel-variabel independen yaitu faktor yang 
meliputi leverage, beta, market to book value ratio, serta firm size, terhadap variabel 
dependen, yaitu dan Earnings Response Coefficient (ERC). Statistik deskriptif dari data 
penelitian ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LEVERAGE 50 .090 .840 .50720 .172438 
BETA 50 -1.570 1.692 .28470 .632537 
MTBV 50 .100 .990 .54560 .337319 
SIZE 50 21.050 29.750 26.17341 2.623148 
ERC 50 -.5690000 .568700000 .11966000 2.32978471993 
Valid N (listwise) 50     

 
Dari tabel statistik deskriptif di atas dapat terlihat dari nilai maksimum dan 

minimum earnings response coefficient pada 50 sampel perusahaan ada yang bernilai positif 
dan negatif. Variabel dependen (ERC) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar -
0.569000000. Angka minus dari nilai minimum tersebut dikarenakan ada perusahaan 
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sampel yang memiliki earnings response coefficient yang negatif selama empat tahun 
berturut-turut selama perioda penelitian, seperti pada perusahaan PT Gowa Makassar 
Tourism and Development Tbk (GMTD). Nilai earnings response coefficient yang negatif 
berarti menunjukkan hubungan antara laba dan return saham tersebut dengan arah yang 
berlawanan. Maka, nilai earnings response coefficient -0.569000000 berarti bahwa setiap 
perubahan return saham 1% akan mengakibatkan koefisien respon laba turun sebesar -
0.569000000%.  

Nilai terbesar earnings response coefficient adalah 0.568700000. Hal ini berarti bahwa 
setiap perubahan return  pasar sebesar 1% akan berakibat pada laba sebesar 
0.568700000%. Nilai rata-rata earnings response coefficient adalah  0.1196600000. Hal ini 
berarti bahwa selama perioda penelitian rata-rata perusahaan memiliki koefisien respon 
laba sebesar 0.1196600000. Ini berarti bahwa secara rata-rata, setiap perubahan laba 
sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan respon return pasar sebesar 0.1196600000. 
Sedangkan standar deviasi sebesar 2.32978471993 artinya selama perioda penelitian, 
ukuran penyebaran dari variabel earnings response coefficient adalah sebesar 2.32978471993. 

Leverage  mempunyai nilai terkecil yaitu 0.09 Nilai terkecil ini terjadi pada PT 
Suryainti Permata Tbk. Sedangkan nilai leverage terbesar yaitu pada PT Pudjiadji Prestige 
Tbk, sebesar 0.840. Nilai rata-rata leverage pada perusahaan real estate dan property perioda 
2004-2008 yaitu 0.50720 nilai ini berarti bahwa memiliki modal yang lebih besar 
dibandingkan hutangnnya. 

Nilai minimum risiko sistematik (beta) dimiliki oleh PT Lamicitra Nusantara, Tbk 
yaitu sebesar -1.570. Hal ini berarti bahwa perusahaan memiliki resiko sistematik yang 
dihadapi sebesar -1.570% . Nilai beta yang negatif berarti setiap perubahan return pasar 
akan mengakibatkan perubahan dari return sekuritas tersebut dengan arah yang 
berlawanan, nilai beta minimum -1.570 berarti bahwa setiap return pasar naik 1% akan 
mengakibatkan return sekuritas turun sebesar -1.570%. Nilai terbesar beta saham adalah 
1.692 dimiliki oleh PT Suryainti Permata Tbk. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan 
return pasar sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan sekuritas dengan arah yang 
sama sebesar 1.692%. Nilai rata-rata beta saham adalah  0.28470. Hal ini berarti bahwa 
selama perioda penelitian rata-rata perusahaan memiliki nilai beta sebesar 0.28470. Ini 
berarti bahwa secara rata-rata, setiap perubahan return pasar sebesar 1% akan 
mengakibatkan perubahan return sekuritas sebesar 0.28470.  

Kesempatan bertumbuh yang di proksikan dengan Market To Book Value Ratio 
(MTBV) memiliki nilai terkecil yaitu 0.100 terjadi pada PT Lamicitra Nusantara, Tbk. 
Sedangkan nilai maksimum yaitu 0.990 terjadi pada PT Lippo Cikarang, Tbk yang 
menunjukkan kesempatan bertumbuh yang dihadapi perusahaan di waktu yang akan 
datang 0.990 %. Market To Book Value Ratio (MTBV)  pada perusahaan property ini 
memiliki nilai rata-rata sebesar 0.54560% yang berarti rata-rata kesempatan bertumbuh 
yang dihadapi perusahaan property di waktu yang akan datang adalah sebesar 0.54560%.  

Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai terkecil sebesar 21.051 yang 
menggambarkan kemampuan aktiva menutupi kewajiban pada perusahaan PT Jaya 
Real Property Tbk. Sedangkan nilai maksimum SIZE  adalah 29.750 yang dimiliki PT 
Bakrieland Development Tbk. Nilai rata-rata SIZE  pada perusahaan property untuk 
perioda 2004-2008 adalah 26.17341 yang menunjukkan bahwa secara rata-rata 
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kemampuan aktiva lancar perusahaan property dalam menutupi kewajiban lancarnya 
adalah sebasar 26.17341 dengan standar deviasi sebesar 2.623148. 

1. Uji Asumsi Klasik  

Setelah pengujian asumsi klasik dilakukan maka dapat diperoleh simpulan bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi earnings response coefficient yang di 
proksikan dengan leverage, MTBV, size, dan beta adalah bebas dari uji asumsi 
klasik. Hal ini berarti uji regresi dapat dilanjutkan dan tidak ada variabel yang 
dikeluarkan dari model regresi yang akan berpengaruh terhadap hasil. 

2. Goodness of Fit Test 

Goodness of Fit Test bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan terbaik dalam 
model analisis regresi yang dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R2). 
Koefisien determinasi ( R2 ) pada intinya melihat atau mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen ( Ghozali, 
2007 ).  Apabila R2 = 1 berarti variabel independen bebas berpengaruh secara 
sempurna terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, apabila R2 = 0 
berarti variabel independen tidak bebas berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Table 2. Hasil Uji Goodnes Of Fit 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .515a .265 .200 2.08366051480 2.218 
a. Predictors: (Constant), SIZE, BETA, LEVERAGE, MTBV 
b. Dependent Variable: ERC 

 
Berdasarkan pengujian regresi yang dilakukan, diperoleh nilai adjusted R2 

sebesar 0.200 yang menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari 
leverage, beta, market to book value ratio, dan size mampu menjelaskan variabel 
dependen (ERC) sebesar 20% sedangkan sisanya sebesar 80 % dijelaskan atau 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi ini. 
Standar Error of Estimates (SEE ) sebesar 2.06205537338. Makin kecil nilai SEE 
akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel 
dependen. 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari 
variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan uji regresi linear berganda pada tingkat keyakinan 95% dan kesalahan 
dalam analisis 5%. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan besarnya nilai 
probabilitas (p-value) masing-masing koefisien regresi variabel independen 
dibandingkan dengan tingkat signifikan (α ).  
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a. Hipotesis 1: Leverage berpengaruh terhadap ERC 

Pengujian terhadap hipotesis pertama bertujuan untuk membuktikan 
pengaruh dari leverage terhadap ERC Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 
di atas, diperoleh signifikansinya sebesar 0,326 sehingga lebih besar dari 
tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Dengan demikian secara parsial Ha1 
ditolak yang menyatakan leverage merupakan faktor yang mempengaruhi  
ERC. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berarti memiliki utang 
yang lebih besar dibandingkan modal. Dengan demikian jika terjadi 
peningkatan laba maka yang diuntungkan adalah debtholders dan hal ini akan 
direspon secara negatif oleh investor.  

Meskipun tingkat leverage dalam penelitian ini cukup rendah namun 
rupanya tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba, return pasar 
ditentukan pada kondisi perdagangan saham yang terjadi di pasar dalam hal 
ini perusahaan sektor property  menghadapi kondisi yang buruk berhubungan 
dengan krisis global yang terjadi, banyak perusahaan yang mengalami laba 
yang negatif, yang menyebabkan variabel penelitian ini tidak berpengaruh. 
Kothari (dalam Febrianto, 2005) merangkum setidaknya ada empat yang 
menjelaskan besaran koefisien respon laba: (a) harga yang menuntun laba 
(prices lead earnings); (b) pasar modal yang tidak efisien; (c) gangguan (noise) 
pada laba dan kurang baiknya GAAP; dan (d) laba transitori. 

Dan kemungkinan besar yang terjadi dalam situasi yang menyebabkan 
hipotesis ini ditolak adalah pasar modal yang tidak efisien, suatu pasar 
dikatakan efisien salah satunya apabila suatu informasi dapat diperoleh secara 
mudah dan berkualitas oleh investor, kurang efisiennya pasar menyebabkan 
hal ini terjadi, selain itu terdapat dua macam investor dibursa, yakni investor 
yang memiliki pengetahuan tentang analisis fundamental dan analisis teknikal 
(investor canggih) dan investor naif yang biasa disebut noise trader. Perilaku 
itu dibentuk oleh level confidence (keyakinan) dan expectation (harapan) investor. 
Di saat pasar bergerak naik (bullish), keyakinan dan harapan investor cukup 
tinggi, melebihi hitung-hitungan fundamental. Sebaliknya, ketika pasar 
melemah (bearish), keyakinan dan harapan pasar teramat rendah, sekalipun 
faktor fundamental cukup menjanjikan. 

b. Hipotesis 2: Risiko sistematik (beta) berpengaruh terhadap ERC 

Pengujian terhadap hipotesis kedua bertujuan untuk membuktikan pengaruh 
dari beta terhadap ERC. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, beta 
menghasilkan probabilitas signifikansinya sebesar 0.029 yang lebih kecil  
dibandingkan tingkat signifikasinya 0,05. Hal ini berarti Ha2 diterima yang 
menyatakan terdapat pengaruh antara risiko sistematik adalah salah satu 
faktor yang mempengaruhi ERC. Risiko sistematik dikatakan sebagai resiko 
yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini mendukung hipotesis ketiga 
yang menyatakan bahwa beta berpengaruh terhadap earnings response coefficient.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Andayani (2007) 
dan sesuai dengan studi yang dilakukan Collins dan Kothari (1989) hasil 
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penelitiannya mengindikasi bahwa semakin tinggi risiko suatu perusahaan 
maka semakin rendah reaksi investor terhadap laba kejutan maka earnings 
response coefficient akan semakin rendah. Hal ini terjadi karena investor melihat 
bahwa laba merupakan indikator earnings power dan returns dimasa mendatang. 
Namun dalam penelitian ini ditemukan hubungan yang positif antara beta dan 
ERC berbeda dengan penelitian sebelumnya, dengan hubungan yang 
negative. Ini berarti dengan adanya resiko investor tetap merespon laba 
secara baik atau positif.  

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan kepemilikan saham 
investor asing di dalam negeri pada tahun 2008  mencapai 67,8 persen, 
sedangkan investor dalam negeri hanya 32,2 persen. Investasi di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) menarik investor baik itu lokal maupun asing dalam hal ini 
memang kebanyakan dari investor adalah investor asing. Ini tidak salah 
mengapa investor asing tertarik berinvestasi di BEI karena mengingat dari 
sisi keuntungan misalnya, dari tahun ke tahun pengembangan modal (growth) 
yang diperoleh pemodal selalu naik puluhan persen. Sementara dari sisi 
produk yang ada di BEI juga kian variatif dengan seluruh produk yang 
ditawarkan selalu marketable, mudah diperoleh dan mudah dijual. 

c. Hipotesis 3: Market To Book Value Ratio terhadap ERC 

Pengujian terhadap hipotesis ketiga bertujuan untuk membuktikan pengaruh 
dari market to book value ratio (MTBV) terhadap ERC pada perusahaan 
property. Berdasarkan output di atas dihasilkan probabilitas sebesar 0.005 
yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Hal 
ini berarti Ha3 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 
Andayani (2007) dan Murwaningsari Murwaningsari yang menguji secar 
simultan faktor-faktor yang mempengaruhi ERC(2008). Dan mendukung  
Studi temuan Collins dan Kothari pada tahun 1989 (Andayani; 2007) yang 
menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kesempatan bertumbuh yang 
lebih besar akan memiliki ERC tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
semakin besar kesempatan bertumbuh perusahaan maka semakin tinggi 
kesempatan perusahaan mendapatkan atau menambah laba yang diperoleh 
perusahaan pada masa mendatang. 

d. Hipotesis 4: Size berpengaruh terhadap ERC 

Pengujian terhadap hipotesis keempat bertujuan untuk membuktikan 
pengaruh dari ukuran perusahaan (size) terhadap ERC pada perusahaan 
property. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, size menghasilkan probabilitas 
signifikansinya sebesar 0.080 yang lebih besar dibandingkan tingkat 
signifikasinya 0,05. Hal ini berarti Ha4 ditolak.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung pendapat dan teori yang 
menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan mempunyai 
informasi yang lebih daripada perusahaan kecil sehingga investor akan 
menggunakan ukuran perusahaan atau size sebagai salah satu faktor yang 
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digunakan dalam pembuatan keputusan investasi. Hal ini bisa terjadi karena 
belum tentu investor lebih merespon informasi dari perusahaan besar dari 
pada perusahan kecil. Selain itu berkurangnya fluktuasi harga menunjukkan 
bahwa return saham tersebut kecil, hipotesis tersebut ditolak kemungkinan 
besar karena fluktuasi harga yang tidak menentu dan cenderung berkurang 
sehingga, total aktiva tidak lagi menjadi jaminan bagi investor. Kemungkinan 
investor pasar modal kurang mendasarkan sel-buy decesionnya pada pendekatan 
fudamental, jadi harga saham dipasar lebih cenderung terbentuk karena 
sentimen pasar, spekulasi, dan di pengaruhi oleh isu kondisi perusahaan yang 
berbeda sehingga mempengaruhi harga saham. 

Dari empat variabel independen yang dimasukkan kedalam model 
regresi, leverage dan size tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas 
signifikansi leverage dan size yaitu sebesar 0.326 dan 0.080 secara berturut-
turut. Sedangkan variabel beta dan MTBV, signifikan pada masing-masing 
0.029 dan 0.005. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel earnings 
response coefficient (ERC) dipengaruhi oleh beta dan MTBV dengan 
persamaan matematis sebagai berikut:  

                     Y =  -3.381-1.801LEV+1.086BETA-3.219MTBV+ 0.243SIZE  
Keterangan: 
LEV :  rasio leverage yang merupakan proxy dari Stuktur Modal 
Beta  :  risiko sistematik 
MTBV : Market To Book Value Ratio yang merupakan proksi dari   

kesempatan bertumbuh. 
SIZE : merupakan ukuran perusahaan. 
̶ Konstanta sebesar -3.871 menyatakan bahwa jika variabel independen 

dianggap konstan, maka rata-rata ERC sebesar -3.871. 
̶ Koefisien regresi kesempatan bertumbuh (Market To Book Value Ratio) 

sebesar -3.219 menyatakan bahwa setiap kenaikan Market To Book Value 
Ratio sebesar 100%, maka ERC akan turun sebesar 321.9%. Ini 
menunjukkan bahwa kesempatan bertumbuh berpengaruh kuat terhadap 
ERC. 

̶  Koefisien regresi risiko sistematik (beta) sebesar 1.086 menyatakan 
bahwa setiap kenaikan risiko sistematik (beta) sebesar 100%, maka ERC 
akan turun sejumlah 108.6%. Risiko sistematik (beta) berpengaruh kuat 
terhadap ERC namun tidak sebesar MTBV. 

F. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor meliputi leverage, beta, 
market to book value ratio, serta firm size, berpengaruh terhadap kualitas laba pada 
perusahaan property yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2008. 
Berdasarkan hasil dan analisis data yang telah dikemukakan sebelumnya maka 
dapat diambil simpulan sebagai berikut:  
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1) Dari empat faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang diuji hanya 
variable beta dan market to book value ratio yang memiliki pengaruh terhadap 
risiko kualitas laba. Sedangkan variabel lainnya yaitu  leverage dan size tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba.  

2) Secara empiris, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 
faktor meliputi leverage, beta, market to book value ratio, serta firm size  terhadap 
kualitas laba secara bersama-sama pada perusahaan property yang listing di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2008. 

2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki  keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, 
yaitu: 
1) Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan 

perusahaan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang 
tahun penelitian yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Sehingga 
simpulan penelitian ini mungkin tidak akan berlaku untuk perusahaan pada 
sektor lainnya. 

2) Penelitian ini hanya meneliti faktor meliputi leverage, beta, market to book value 
ratio, serta firm size, padahal faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas 
laba  bisa sangat luas cakupannya dan tidak hanya terpaku pada penelitian 
terdahulu. 

Adapun saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut: 

1) Investor yang ingin investasi saham di sektor property, hendaknya 
mempertimbangkan faktor kualitas laba dari segi kualitas laba sehingga laba 
investasi yang diharapkan bisa di perhitungkan lebih akurat. 

2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel 
penelitian dan tidak terbatas hanya pada sektor property saja sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan keakuratan hasil penelitian. 

3) Beberapa variabel yang tidak terbukti pada penelitian ini sebaiknya pada 
penelitian selanjutnya digunakan proxy yang lain dari variabel tersebut, 
sehingga diharapkan dapat mencerminkan variabel yang digunakan.  

4) Memperluas penelitian dengan cara memperpanjang perioda penelitian 
dengan menambah tahun pengamatan dan juga memperbanyak jumlah 
sampel untuk penelitian yang akan datang.  
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IMPLEMENTASI PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 
PERUSAHAAN DI INDONESIA 

Yuztitya Asmaranti* 

ABSTRAK  

Corporate social responsibility is the overall relationship and the company's actions that matter to 
consumers, employees, communities, owners, investors, governments, suppliers and the environment. The 
substance of corporate social responsibility is in order to strengthen the sustainability of the company by 
building cooperation among stakeholders in implementing community development programs. A 
company no longer faced with the responsibility that rests on a single value of the company's bottom line 
is reflected in the financial condition of the course. Corporate responsibility must also rest on the triple 
bottom lines of economic, environmental and social. 

Keywords: Corporate Social Responsibility Disclosure 

A. PENDAHULUAN 

Di dalam akuntansi konvensional (mainstream accounting) pihak yang diperhatikan 
perusahaan hanyalah shareholders sedangkan pihak-pihak lain sering diabaikan oleh 
perusahaan. Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran paradigma 
pertanggungjawaban perusahaan dari shareholders orientation ke stakeholders orientation. 
Pergeseran paradigma pertanggungjawaban perusahaan dari shareholders orientation ke 
stakeholders orientation merupakan satu keniscayaan, kondisi tersebut muncul akibat 
dampak negatif (negative externalities) industrialisasi yang semakin meluas (Nor, 2009). 
Lebih lanjut dikemukakan bahwa bergesernya paradigma tersebut, sudah barang 
pasti menggeser pola pertanggungjawaban perusahaan yang semula hanya diukur 
secara ekonomi (economic measurement) ke arah pertanggungjawaban yang 
memperhitungkan faktor sosial (social measurement) dan faktor lingkungan (environment 
measurement). Hal ini yang mendasari berkembangnya paradigma mengenai tanggung 
jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). 

UU PT No. 40 Pasal 66 dan Pasal 74 Tahun 2007 mengatur kesadaran akan 
pentingnya pengelolan lingkungan dan sosial oleh perusahaan. Pasal tersebut 
menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi dengan aktivitas di sektor atau yang 
berhubungan dengan sumber daya alam harus melakukan tanggung jawab sosial. 
Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia tidak hanya mencakup tanggung jawab 
untuk mencapai keuntungan ekonomis tetapi harus juga diperhatikan mengenai 
tanggung jawab lingkungan dan sosialnya.  Pengungkapan tanggung jawab sosial di 
Indonesia dinilai masih rendah meskipun telah didukung oleh Undang-undang. 
Penelitian yang dilakukan oleh Global Reporting Initiative membuktikan bahwa selama 
tahun 2001-2003 pelaporan mengenai informasi tentang lingkungan dan sosial baru 
sebesar 1(satu) persen dari seluruh negara di benua Asia dan Australia.  

                                            
* Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung 
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Para aktivis HAM, lingkungan dan masyarakat adat menyatakan bahwa motif dasar 
dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan hanya sebagai strategi dan promosi 
perusahaan dalam mendapatkan keuntungan (Jackie, 2008). Lebih lanjut dinyatakan 
bahwa para akademisi sosial, hukum serta manajemen masih memperdebatkan apakah 
tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu inisiatif sukarela atau kewajiban 
untuk membayar kesalahan yang dilakukan perusahaan. Banyak perusahaan yang 
mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya setelah mereka mendapat respon 
negatif atau desakan dari stakeholders eksternal seperti masyarakat, pemerintah atau LSM 
akibat permasalahan lingkungan dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gejala 
empiris menarik yang patut dicermati dan diteliti berkaitan dengan praktik tanggung 
jawab sosial, bahwa masih tinggi problematika sosial dan lingkungan akibat 
eksistensi perusahaan. 

B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 
Responsibility Disclosure) 

Kotler dan Lee (2005)  menyatakan “corporate social responsibility is a 
commitment to improve community well-being through discretionary business 
practices and contributions of corporate resources”. The World Bus iness 
Counci l  for  Sus tainable  Development (WBCSD, 2006), menggambarkan 
bahwa  “corporate social responsibility as ‘business’ commitment to contribute to 
suistanable economic development, working with employees, their families, the 
local community, and society at large to improve their quality of life”. 

Freedman (1996) dalam Teppo (2008) berpendapat bahwa corporate social 
responsibility adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh 
sebuah perusahaan yang mempengaruhi lingkungan tempatnya berada, karena 
perusahaan tidak akan pernah bisa mandiri (self sufficient). Sebaliknya perusahaan 
akan tukar menukar sumberdaya dan bergantung pada lingkungan internal. 
Tjager, dkk (2003) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan 
merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di 
perusahaan itu sendiri (internal) dan di luar perusahaan (external), karena 
perusahaan merupakan bagian dari lingkungan. Ini sejalan dengan pendapat 
Belkoui yang dikutip oleh Sofyan Syafri (2008) bahwa perusahaan adalah 
penduduk dan harus menjadi penduduk yang baik dan bertanggung jawab. 
Patrick Medley (1996) dalam Nor (2009) mengemukakan bahwa praktik 
tanggung jawab sosial mengadung motif yaitu social motive dan economic motive. 
Dengan demikian, tanggungjawab sosial memiliki kemanfaatan untuk 
meningkatkan kinerja sosial (social performance), meningkatkan legitimasi, dan 
atensi sehingga memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan transaksi dan 
atensi investor. Bowen dalam Isa Wahyudi (2008) mengkonsepkan tanggung 
jawab sosial sebagai kewajiban sosial: “….the obligation to pursue those policies, to 
make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the 
objectives and values of our society”. Pada prinsipnya Bowen melihat tanggung jawab 
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sosial sebagai suatu kewajiban sosial yang diwujudkan dalam suatu tindakan 
yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu 
sendiri. 

John Elkington’s dalam bukunya ”Cannibals with fork, the triple bottom line of 
twentieth century business” menegaskan bahwa pada prinsipnya tanggung jawab 
sosial perusahaan merujuk pada 3 (tiga) aspek yang dikenal dengan istilah “Triple 
Bottom Line” yang harus dijadikan sebagai acuan dalam aktivitas suatu 
perusahaan. Hasil penelitian empiris membuktikan bahwa urgensi tanggung 
jawab sosial perusahaan yang meliputi 3 (tiga) aspek tersebut telah mendorong 
perusahaan untuk melakukan pengakuan dan pengungkapan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban publik. Dalam gagasan triple bottom line perusahaan tidak 
lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu 
nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya 
(financial) saja. Sedangkan bottom lines lainnya, selain financial adalah sosial dan 
lingkungan. Triple bottom line meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi 
(economic prosperity), peningkatan kualitas lingkungan (environmental quality), dan 
keadilan sosial (social justice). Perusahaan yang ingin menerapkan konsep konsep 
pembangunan berkelanjutan (sustainability development) harus memperhatikan 
“triple P” yaitu profit, planet, and people. Bila dikaitkan antara “triple bottom line” 
dengan “triple P” dapat disimpulkan bahwa profit sebagai wujud aspek ekonomi, 
planet sebagai wujud aspek lingkungan dan people sebagai wujud aspek sosial. 
Global Compact Initiative menyatakan bahwa untuk mencari laba (profit) harus 
menyejahterakan orang (people) dan menjamin keberlanjutan kehidupan (planet) 
ini (Isa Wahyudi, 2008:44). 

a. Dimensi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

1) Dimensi Ekonomi 

Menurut Steurer (2005) kunci isu-isu ekonomi dalam tanggung jawab sosial 
dan dalam bisnis secara keseluruhan adalah : 

̶ Kinerja keuangan perusahaan 
̶ Pesaingan perusahaan jangka panjang dan 
̶ Kinerja ekonomi (keuangan) perusahaan yang berdampak pada 

kelompok stakeholders. 
Tanggung jawab ekonomi mengacu pada traditional bottom line , untuk 

mencapai kesuksesan perusahaan harus aman secara finansial dan 
menguntungkan. Perusahaan harus memenuhi harapan dari pemilik dan 
harus berpartisipasi untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai 
penyedia layanan, atasan, pembayar pajak dan penyedia jaminan sosial 
(Niskala & Tarna, 2003; dalam Teppo, 2008). Motivasi utama dari setiap 
kegiatan usaha adalah mencari keuntungan ekonomi (profit). Oleh karena itu 
berbagai upaya akan dilakukan oleh setiap pengelola perusahaan untuk 
mendapatkan keuntungan dan/atau menaikkan nilai dari harga saham 
perusahaan. Semua itu tidak terlepas dari tesis yang dipegang oleh Friedman 
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paradigm yang menegaskan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial 
perusahaan adalah bagaimana mendatangkan keuntungan yang sebesar-
besarnya untuk shareholders. Hal ini sekaligus bentuk tanggung jawab ekonomi 
yang paling esensial terhadap shareholders. 

2) Dimensi Lingkungan 

Tanggung jawab lingkungan merujuk pada tanggung jawab terhadap ekologi 
lingkungan sekitar. Dari perspektif perusahaan dimensi lingkungan termasuk 
pengaruh yang kuat dari lingkungan dan efek negatif yang terjadi disekitar 
lingkungan yang alami. Steurer (2005) menggambarkan aspek-aspek dari 
dimensi lingkungan meliputi : 

̶ Sumber daya 
̶ Pencemaran 
̶ Kerusakan lingkungan  

Tujuannya adalah untuk mempertahankan sumber daya alam di tingkat 
tertentu dengan menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak 
dapat diperbarui secara bertanggung jawab. Penggunaan yang bertanggung 
jawab harus dilakukan di seluruh siklus produksi, yaitu dalam pengadaan, 
desain produk, produksi, distribusi / logistik dan konsumsi. Masalah dengan 
pencemaran adalah untuk menghindari semua jenis pencemaran air, udara 
dan tanah sepanjang siklus produk. Perusahaan harus menghindari kerusakan 
lingkungan dan kehancuran, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan 
perubahan iklim (Steurer, 2005; 270 dalam Teppo, 2008).  

3) Dimensi Sosial 

Tanggung jawab sosial berarti bertanggung jawab atas dampak sosial 
perusahaan terhadap orang lain. Hal ini dapat dilakukan secara langsung atau 
tidak langsung. Tanggung jawab sosial berarti tidak hanya memenuhi harapan 
hukum, tetapi juga akan melampaui kepatuhan dan hubungan dengan 
stakeholders, baik internal maupun eksternal, termasuk orang-orang dalam 
perusahaan, rantai supply  perusahaan, masyarakat dimana perusahaan 
beroperasi dan konsumen. Dengan demikian tanggung jawab sosial mengacu 
pada kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan 
yang akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan dan kepentingan 
masyarakat serta organisasi mereka. (European Commission, 2001; Niskala 
& Tarna, 2003 dalam Teppo, 2008).  

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam dimensi sosial mencakup: 

̶ Tanggung jawab produk 
̶ Hak-hak konsumen 
̶ Praktik terbaik dalam jaringan perusahaan dan 
̶ Hubungan dengan lingkungan operasional. 
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Tanggung jawab atas produk dan jasa sebagian besar diundang 
undangkan, dari perspektif sukarela meliputi, misalnya: mengetahui dan 
memberikan informasi kesehatan dan keselamatan implikasi produk, 
menghindari zat-zat berbahaya, produk yang sesuai pelabelan dan informasi 
produk lain, pemasaran dan periklanan yang jujur, dan mengurus hak-hak 
konsumen dalam e-commerce. Tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan 
hak-hak konsumen meliputi harapan konsumen untuk produk perusahaan. 
Konsumen mengharapkan perusahaan menghasilkan produk dan jasa yang 
mereka inginkan dan butuhkan dengan efisien. Perusahaan harus bertujuan 
membangun hubungan yang langgeng dengan pelanggan dengan berfokus 
pada pemahaman apa yang pelanggan butuhkan dan inginkan dan 
menyediakan produk dengan kualitas unggul, aman dan andal.  

b. Konsep Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
(Corporate Social Responsibility Disclosure) 

Perusahaan memberikan informasi tentang aktivitas tanggung jawab sosial 
yang dilakukan perusahaan kepada para stakeholders yang membutuhkan. 
Informasi yang berisi tentang aktivitas tanggung jawab sosial tercermin 
dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilaporkan perusahaan. 
Pengungkapan tanggung jawab sosial berarti memuat semua informasi yang 
berhubungan dengan dampak positif atau negatif yang ditimbulkan oleh 
perusahaan.  Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilaporkan 
perusahaan seharusnya merupakan informasi yang relevan atau sesuai dengan 
aktivitas tanggung jawab sosial yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan, 
baik aktivitas yang berdampak positif maupun negatif. Belkaoui (2007:349) 
melihat bahwa konsep umum dalam pengungkapan kinerja sosial merupakan 
produk dari socio economic accounting dan total impact accounting serta akuntansi 
sosial, secara tepat didefinisikan sebagai proses pemilihan variabel-variabel, 
ukuran dan prosedur pengukuran dari kinerja sosial perusahaan, yang secara 
sistematis mengembangkan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 
kinerja sosial  perusahaan dan mengkomunikasikan informasi kepada 
kelompok-kelompok sosial yang berkepentingan, baik di dalam maupun di 
luar perusahaan.  

Tujuan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai 
bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada seluruh stakeholders terkait 
pelaksanaan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (Reza, 2009:71). 
Selanjutnya dikemukakan bahwa pengungkapan yang dilakukan akan 
membuka kanal interaksi yang memberi kesempatan stakeholders untuk 
mengkritisi, emberi saran, menyampaikan ide dan harapan ataupun bentuk 
partisipasi serta respon yang lain demi peningkatan efektivitas dan kreativitas 
penyelenggaraan aktivitas tanggung jawab sosial. Selain itu, melalui 
pengungkapan tanggung jawab sosial juga mampu mendorong perusahaan 
lain agar menyelenggarakn aktivitas tanggung jawab sosial, dengan kata lain 
pengungkapan tanggung jawab sosial bukan hanya berdampak pada 
perusahaan saja tetapi juga sebuah hal yang dapat mendorong 
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dilaksanakannya aktivitas tanggung jawab sosial dikalangan bisnis dan 
masyarakat. 

Gray, dkk (1987) mengelompokkan teori yang dipergunakan oleh para 
peneliti untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan sosial dan 
lingkungan ke dalam tiga kelompok: 

a. Decision usefullness studies 
Perusahaan mengemukakan informasi sosial dan lingkungan karena 
informasi tersebut dibutuhkan oleh para stakeholders untuk mengambil 
keputusan investasi. Penelitian ini meminta agar para analis, banker dan 
pihak lain yang dilibatkan  dalam penelitian tersebut melakukan peningkatan 
terhadap informasi akuntansi, dimana informasi ini tidak terbatas pada 
informasi akutansi tradisional saja namun juga informasi lain yang relatif baru 
dalam wacana akuntansi. Pengungkapan sosial dilakukan karena informasi 
tersebut dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan dan ditempatkan 
pada posisi yang moderatly important. 

b. Economy theory studies 
Sebagai agen dari suatu prinsipal yang mewakili seluruh intrest group 
perusahaan, pihak manajemen melakukan pengungkapan sosial sebagai upaya 
untuk memenuhi tuntutan publik dan menghindari tekanan pemerintah 
melalui aturan yang dikeluarkan, maka perusahaan melakukan pengungkapan 
sosial dan lingkungan. 

c. Social and political theory studies 
Teori ini termasuk teori stakeholders dan teori legitimasi. Teori ini mencoba 
menjelaskan bahwa perusahaan mengungkapkan pertanggungjawaban sosial 
dan lingkungan bukan hanya karena kepentingan ekonomis perusahaan saja 
tetapi juga dikerenakan adanya tekanan dari pekerja, konsumen, aktivitas 
lingkungan, dan sebagainya. Dengan melakukan pengungkapan sosial dan 
lingkungan perusahaan merasa eksistensi dan aktifitasnya terlegitimasi. 
Perubahan dalam masyarakat telah mengubah prioritas dan dampak sosial 
perusahaan menjadi penting bagi masyarakat. 

c. Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
(Corporate Social Disclosure Index (CSDI)) 

Global Reporting Initiative's Sustainability Reporting Guidelines merupakan 
pedoman yang paling komprehensif dan dominan mengenai penetapan 
pelaporan tanggung jawab sosial saat ini. Global Reporting Initiative (GRI) 
mencari landasan bersama untuk membangun kerangka kerja pelaporan yang 
konsisten. Secara khusus, misi dari GRI adalah untuk mengembangkan dan 
menyebarkan pedoman pelaporan yang berlaku secara global untuk 
digunakan oleh organisasi-organisasi dalam melaporkan dimensi ekonomi, 
lingkungan dan sosial dari kegiatan, produk dan jasa mereka. Tujuan GRI 
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adalah untuk mengemukakan keberlanjutan pelaporan ke tingkat yang sama 
dengan statament pelaporan keuangan tahunan. 

GRI didasarkan pada pengembangan tingkat pelaporan tahap demi 
tahap. Laporan GRI dianggap wajar karena sebagian besar perusahaan baru 
mulai membuat laporan tanggung jawab sosial dan oleh karena itu tidak 
dapat memberikan laporan GRI yang komprehensif karena sistem yang 
belum berkembang dalam mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi 
(Niskala & Tarna 2003 dalam Teppo, 2008). Senada dengan Niskala & 
Tarna, pendapat Ullman (1985) dan Gray (2005) dalam Teppo (2008) 
menyatakan bahwa pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial tidak 
memiliki konsistensi antara peraturan dan pedoman.  

Berdasarkan pedoman dari GRI terdapat 79 item yang tersebar pada 
enam indikator kinerja. Dengan indikator inilah informasi pengungkapan 
tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan diukur melalui 
pemberian skor. Pengukuran variabel pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan kemudian disebut sebagai Corporate Social Disclosure Index (CSDI). 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 79 item pengungkapan yang 
menggunakan indikator yang dikeluarkan oleh GRI sebagai dasar informasi 
mengenai indeks pengungkapan tanggung jawab sosial/Corporate Social 
Disclosure Index (CSDI) yang terdiri dari 9 item indikator ekonomi (economic), 30 
item indikator lingkungan (environment),   14 item indikator tenaga kerja (labour 
practicies and decent work), 9 item indikator hak asasi manusia (human rights), 8 
item indikator sosial (society), dan 9 item indikator produk (product responsibility). 

Indikator pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan 
pedoman GRI sebagai berikut: 

Tabel 1  
Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Dimensi Indikator 
Ekonomi • Kinerja ekonomi 

  • Market presences 
  • Dampak ekonomi tidak langsung 

Lingkungan • Materials 
  • Energi 
  • Air 
  • Keanekaragaman 
  • Emisi dan limbah 
  • Produk dan jasa 
  • Complience 
  • Transportasi 
  • Overall 

Tenaga Kerja • Pekerjaan 
  • Tenaga kerja/ relasi managemen 
  • Kesehatan dan keselamatan kerja 



Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 16  No. 1, Januari- Juni 2011 

 30

  • Pelatihan dan pendidikan 
  • Keanekaragaman dan kesetaraan yang sama 

Hak Asasi Manusia • Investasi dan pengadaan latihan 
  • Non discrimination 

  
• Kebebasan berserikat dan  perundingan 
bersama  

  • Pekerja anak 
  • Force and compulsory labor 

Sosial • Praktek keamanan 
  • Hak adat 
  • Komunitas 
  • Corruption 
  • Kebijakan publik 

Produk • Perilaku anti persaingan 
  • Kepatuhan 
  • Kesehatan dan keselamatan konsumen 
  • Pelabelan produk dan jasa 
  • Komunikasi Pemasaran 
  • Privasi konsumen 
  • Kepatuhan 

Sumber : www.globalreporting.co.id, data diolah 

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan 
tingkat polusi/pencemaran lingkungan yang tinggi (terdiri dari industri: paper and allied 
products, mining and mining service, metal and allied products, fabricated metal products, electronic 
and office equipment dan chemical and allied products). Freedman dan Jaggi (1982), Wiseman 
(1982), Council on Environmental Quality (1977) menyatakan bahwa industri dengan 
tingkat polusi/pencemaran lingkungan yang tinggi mendapatkan perhatian lebih dari 
konsumen dan investor dalam pelaksanaan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan 
dibanding industri lainnya dan perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan sumber 
daya alam dalam kegiatan operasionalnya. Penelitian mereka menyatakan bahwa 
industri dengan tingkat polusi/pencemaran lingkungan tinggi terdiri dari industri: paper 
and pulp, mining, metal, electronic dan chemical. Sampel dalam penelitian ini berdasarkan 
kriteria di atas berjumlah 46 perusahaan. Analisis deskriptive digunakan untuk 
menyajikan pengukuran statistik desriptif terhadap sampel yang diteliti. 

Data indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI) yang 
digunakan adalah total skor pengungkapan yang dilakukan dibagi dengan nilai 
maksimum. Nilai maksimum adalah skor tertinggi dikali dengan jumlah seluruh item 
pengungkapan. 
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Tabel 2  
Skor Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSDI) 

No. Skor Kriteria 
1 0 Tidak ada informasi yang relevan 
2 1 Ada sedikit informasi 
3 2 Informasi yang diberikan lengkap 

 
Tabel 3 

Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

CSDI  46 .044304 .259494 5.183544 .11268575 .054764935 

Valid N (listwise) 46      
 

Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI) diukur dengan 79 
item indikator GRI (Global Reporting Inisiatif) dalam penelitian ini besarnya berkisar 
antara 0,044304 sampai 0,259494 dengan nilai rata-rata 0,11268575 (indeks maksimum 
= 1) dan standar deviasi 0,054764935. Indeks pengungkapan tertinggi dilaporkan oleh 
PT Timah (Persero) Tbk dan indeks pengungkapan terendah dilaporkan oleh PT 
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (CSDI seluruh perusahaan sampel dapat dilihat pada 
Lampiran 2).  Nilai indeks rata-rata sebesar 0,11268575 (11,3%) menunjukkan bahwa 
tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan 
tahunannya masih sangat rendah.  

Beberapa penyebab pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sangat 
rendah, antara lain: (i) perusahaan memiliki persepsi bahwa tujuan utama perusahaan 
adalah untuk meningkatkan nilai bagi para pemilik, sedangkan aktivitas tanggung jawab 
sosial dianggap sebagai suatu pemborosan yang hanya menambah beban perusahaan, 
(ii) tahun 2007 merupakan tahun pertama diberlakukannya UU PT No. 40 mengenai 
kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya 
sehingga banyak perusahaan yang belum melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan efektif secara relevan yang tercermin dalam pengungkapkan 
tanggung jawab sosial perusahaan, (iii) ketidakpahaman perusahaan dalam 
menginterpretasikan GRI guideline, dan (iv) tahun 2007 terjadi krisis perekonomian 
global yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keuangan 
perusahaan sehingga perusahaan tidak terlalu memfokuskan perhatiannya untuk 
melakukan aktivitas tanggung jawab sosial yang tercermin dalam pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan.  

Berikut ini gambar proporsi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan yang dilakukan pada tahun 2007: 
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Gambar 1 

Proporsi Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
 
Keterangan : 
EC :  Indikator ekonomi  
EN :  Indikator lingkungan 
HR :  Indikator hak azazi hanusia 
LA :  Indikator tenaga kerja 
PR :  Indikator produk 
SO :  Indikator sosial 

Gambar 1 menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak melakukan 
pengungkapan tanggung jawab sosial untuk indikator ekonomi yaitu sebesar 30%. 
Indikator ekonomi yang banyak diungkapakan pada item pembangunan dan investasi 
infrastruktur yang diberikan untuk kepentingan publik seperti pembangunan jalan, 
jembatan, tempat ibadah, pemberdayaan pemasok lokal. Tingkat kedua untuk indikator 
tenaga kerja sebesar 29%, dengan item yang banyak diungkapkan yaitu jumlah 
karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan strata pendidikan, adanya 
program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, dan persentase tingkat 
kecelakaan. Tingkat ketiga 16% untuk indikator sosial, item yang diungkapkan yaitu 
kegiatan-kegiatan sosial seperti bantuan bagi korban bencana alam dan pemberian 
beasiswa. Tingkat keempat 14% untuk indikator lingkungan, item yang diungkapkan 
yaitu penggunaan bahan/material dalam proses produksi, perlindungan dan pemulihan 
habitat, dan tindakan dalam mengelola dampak operasi perusahaan terhadap 
keanekaragaman hayati. Tingkat kelima 7% untuk indikator produk, item yang 
diungkap yaitu informasi produk dan jasa yang diberikan. Tingkat pengungkapan 
tanggung jawab sosial terendah 4% untuk hak asasi manusia.  

Berdasarkan GRI Guidlines pengungkapan pada dimensi ekonomi mencakup 
dampak yang ditimbulkan oleh perusahan terhadap kondisi perekonomian para 
stakeholders dan sistem ekonomi lokal, nasional maupun internasional. Dimensi 
ekonomi menggambarkan arus modal diantara para stakeholders dan dampak ekonomi 
utama dari organisasi kepada masyarakat. Kinerja ekonomi mencakup hal yang lebih 
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luas dibandingkan kinerja keuangan karena memperhitungkan dampak yang dirasakan 
oleh para internal maupun eksternal stakeholders. Pengungkapan pada dimensi 
lingkungan mencakup dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap kondisi ekologi 
lingkungan sekitar perusahaan. Dari perspektif perusahaan dimensi lingkungan 
termasuk pengaruh yang kuat dari lingkungan dan efek negatif yang terjadi disekitar 
lingkungan yang alami akibat dari kegiatan/aktivitas perusahaan serta strategi yang 
dilaksanakan perusahaan untuk mengatasi dampak tersebut. Sedangkan pengungkapan 
pada dimensi sosial mencakup dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap orang 
lain. Hal ini dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung  yang berarti tidak 
hanya memenuhi harapan hukum, tetapi juga akan melampaui kepatuhan dan 
hubungan dengan stakeholders. Dengan demikian dimensi sosial mengacu pada 
kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang akan 
memberikan kontribusi pada kesejahteraan dan kepentingan stakeholders baik internal 
maupun eksternal. 

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa seluruh perusahaan tidak 
melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara utuh (terlihat dari 
nilai maksimum CSDI tidak ada yang mencapai nilai 1 sebagai nilai maksimum). Hasil 
tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lely dan Sylvia (2008), 
dimana dinyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di 
Indonesia cenderung masih sangat rendah. Pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan yang dilakukan sebagian besar perusahaan hanya sebatas pengungkapan 
terhadap aktivitas pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, dan bantuan 
bencana alam. Perusahaan seharusnya melakukan aktivitas tanggung jawab sosial yang 
tercermin dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang dapat memberikan 
kontribusi pada pembangunan dengan menjalankan usaha yang mematuhi hukum dan 
menghasilkan produk yang aman, menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan, 
serta mematuhi standar internasional tentang lingkungan, etika, tenaga kerja, dan hak 
asasi manusia. Selain itu dibutuhkan komitmen perusahaan untuk meminimalkan 
dampak negatif atas operasi perusahaan terhadap manusia dan lingkungan hidup. Hal-
hal tersebut dapat dilakukan jika setiap perusahaan memiliki divisi khusus dalam 
menangani aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab 
sosial merupakan pengungkapan informasi terkait dengan aktivitas tanggung jawab 
sosial perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan secara relevan atau sesuai 
dengan keadaan sebenarnya sehingga calon investor dapat mengambil keputusan 
berdasarkan pengungkapan informasi tersebut. 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki tingkat polusi tinggi di 
Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang 
dilakukan perusahaan dalam laporan tahunannya masih sangat rendah yang 
ditunjukkan dengan relatif rendahnya indeks pengungkapan tanggung jawab sosial yang 
diperoleh setiap perusahaan.  Proporsi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial 
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yang dilakukan perusahaan belum merata. Proporsi paling besar yang dilakukan 
perusahaan pada indikator ekonomi yaitu sebesar 30% dan terendah pada indikator 
produk yaitu sebesar 7%. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan cenderung masih rendah, sehingga diharapkan bagi 
perusahaan untuk melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang 
tercermin dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan 
tahunan perusahaan dan membuat divisi khusus untuk menangani aktivitas tanggung 
jawab sosial perusahaan. Penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode 
pengamatan dan menggunakan sustainability reporting sebagai sumber datanya. 
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PENGUNGKAPAN INFORMASI WAJIB DAN SUKARELA 

Agrianti K.S.A.* 

ABSTRACT 

The objective of this article is to review the types of disclosure and characteristics inherent in the type of 
disclosure.  The conclusions that can be drawn is suitable with Clarkson et al. (2006) which indicated 
that high quality disclosures will only happen through a detailed formal provision and principles-
based rules. Interpretive flexibility does not always produce the disclosure level required. Francis et al. 
(2008) found that companies with good earnings quality have more extensive voluntary disclosures.  
Research conducted by Banghoj and Plenborg (2008) indicate that more voluntary disclosure does 
not improve the relationship between current returns and future earnings. 

Botosan (1997) tested that greater disclosure is associated with the lower cost of equity capital. 
Rappaport (1998) described the cost of capital, which consists of the cost of debt and equity costs, is an 
important component in determining the prediction of operating cash flow in the calculation 
of shareholders value.  

Keywords: disclosure quality, voluntary disclosure, earnings quality, cost of equity capital, shareholders 
value. 

A. PENDAHULUAN 

Regulasi informasi perusahaan menuntut lembaga legislatif dan perusahaan untuk 
mengizinkan pemeriksaan yang lebih luas terhadap manuver akuntansi, dan 
transparansi yang lebih besar untuk mencegah agar manajer tidak terlibat dalam 
kecurangan. Good Corporate Governance pasca-kasus Enron dan WorldCom kadang 
berarti perilaku moral dan etika perusahaan yang termanifestasi dalam mekanisme 
akuntabilitas, transparansi, dan pengungkapan. Alat pengaturan dengan sendirinya 
berubah; mereka kini tidak hanya mencakup undang-undang legislatif atau 
administratif, namun juga institusi berorientasi pasar yang menyelenggarakan praktik 
transparansi, pengungkapan, pelaporan, dan monitoring perusahaan, serta sanksi 
internal untuk mencegah perilaku yang tidak pantas. 

Untuk dapat berfungsi secara efektif sebagai alat pengaturan, regulator 
memfasilitasi kebutuhan akan investigasi dan penyelenggaraan hukum publik, namun 
juga mengembangkan struktur pengaturan baru yang mewajibkan perusahaan untuk 
memenuhi ekspektasi publik yang meningkat akan akuntabilitas. Faktanya, penelitian 
menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan internal yang memberikan penekanan pada 
tanggung jawab sosial melalui transparansi dan koordinasi lebih berhasil dalam 
menciptakan perilaku etis, dibanding struktur perintah dan kontrol. Pricewaterhouse 
Coopers melakukan penelitian mengenai adanya information gap, menunjukkan bahwa 
Indonesia pada urutan yang sangat rendah untuk bidang pengungkapan dan 
transparansi. Berikutnya pada tahun 2002 dengan responden investor institusional di 
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Jakarta menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Indonesia masih berada pada 
urutan yang rendah dalam persepsian standar akuntabilitas, pelaksanaan auditing dan 
ketaatannya, serta pengungkapan dan transparansi (Khomsiyah, 2005).  

Akuntansi  berpengaruh kuat pada regulasi yang dibuat untuk melindungi 
pemakainya dari asimetri informasi,  karena tanpa asimetri informasi, tindakan manajer 
dan informasi dalam perusahaan dapat secara bebas diketahui oleh semua pihak. Bagi 
pembuat kebijakan, asimetri informasi  itu sendiri digunakan sebagai alasan untuk 
melindungi investor salah satu bentuknya adalah dengan membuat aturan tentang  
informasi  keuangan melalui penyampaian laporan keuangan ke publik. Tujuan 
penulisan makalah ini adalah untuk mereview jenis pengungkapan dan karakteristik 
yang melekat pada jenis pengungkapan tersebut. 

1. TRANSPARANSI  

Laporan tahunan merupakan media utama penyampaian informasi oleh 
manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan tahunan terdiri atas 
bagian laporan manajemen, bagian ikhtisar data keuangan, bagian analisis dan 
pembahasan umum oleh manajemen, serta bagian laporan keuangan. Laporan 
tahunan mengkomunikasikan informasi kondisi keuangan dan informasi lainnya 
kepada pemegang saham, kreditor dan steakholders  (atau calon steakholder) lainnya. 
Laporan tersebut juga menjadi alat utama bagi para manajer untuk menunjukkan 
kefektifan pencapaian tugas dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam 
organisasi. 

Informasi yang diungkap dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan 
dalam pengungkapan informasi wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan 
informasi sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan informasi wajib merupakan 
pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan 
mengenai pengungkapan dalam laporan tahunan di Indonesia dikeluarkan oleh 
pemerintah, yaitu melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
17/PM/1995 yang selanjutnya diubah melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam 
No. Kep-97/PM/1996. Peraturan lama hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak 
termasuk dalam perusahaan menengah dan kecil, sedangkan peraturan baru 
berlaku bagi semua perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan 
perusahaan publik. 

2. PENGUNGKAPAN INFORMASI WAJIB 

Pembenahan corporate governance perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia 
difokuskan pada pembentukan komite audit dan pengangkatan komisaris 
independen. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mulai menggalakkan 
pembentukan komite audit dan pengangkatan komisaris independen bagi 
perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia. Perusahaan wajib membentuk 
komute audit selambat-lambatnya 31 Desember 2004, seperti yang tercantum 
dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-41/PM/2003 tentang 
pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Komite audit terdiri 
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dari setidaknya salah satu komisaris independen yang ada dalam dewan komisaris 
perusahaan. 

 Peraturan Bapepam nomor IX.1.5 mengenai pembentukan komite audit 
dan pedoman kerja komite audit menjelaskan bahwa komite audit bertugas 
untuk: (1) memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan yang 
disampaikan direksi, (2) menelaah informasi keuangan yang dikeluarkan 
perusahaan, (3) menelaah ketaatan emiten pada peraturan perundangan pasar 
modal dan peraturan terkait lainnya, (4) menelaah pelaksanaan pemeriksaan 
auditor internal, (5) melaporkan kepada komisaris mengenai resiko yang dihadapi 
perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi, (6) menelaah 
pengaduan yang berkaitan dengan emiten, (7) menjaga kerahasiaan dokumen, 
data, dan informasi perusahaan, (8) membuat pedoman kerja komite audit. 

 Tugas komite audit seperti yang disebutkan dalam peraturan Bapepam 
nomor IX.1.5 poin 2,3, dan 4 tersebut menuntun pada dugaan bahwa komite 
audit turut mempengaruhi pengungkapan informasi dalam laporan keuangan 
perusahaan. Komite audit sebagai bagian integral dari mekanisme pengendalian 
internal perusahaan tentu memberikan pengaruh yang positif terhadap pola 
pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Dugaan ini 
konsisten dengan temuan Liu (2004) yang menunjukkan bahwa komite audit 
berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan informasi. Pada tanggal 13 
Maret 2000, peraturan-peraturan di atas diperbaharui lagi melalui Surat 
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 yang berisi Peraturan 
Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. 
Akhirnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Surat Edaran Ketua 
Bapepam No. 02/PM/2002 tentang pedoman penyajian  dan pengungkapan 
laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.  

Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa untuk lebih memberikan 
manfaat bagi manajemen dan steakholder, maka laporan keuangan emiten atau 
perusahaan publik secara umum disusun sesuai dengan peraturan Bapepam No. 
VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan dan prinsip akuntansi 
yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya dinyatakan bahwa dalam rangka 
lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh emiten atau 
perusahaan publik dan untuk memudahkan proses pengambilan keputusan bagi 
manajemen steakholder,  maka perlu disusun pedoman yang terstandarisasi bagi 
berbagai jenis industri yang merupakan penjabaran dan perincian lebih lanjut dari 
peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan 
Keuangan.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bapepam telah mengeluarkan 
pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan 
publik bagi 13 industri. Pengungkapan informasi wajib, selain diatur di dalam 
Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 yang berisi Peraturan 
Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan 
surat edaran Ketua Bapepam No. 02/PM/2002  tentang pedoman penyajian  dan 
pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, juga diatur 
berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tahun 1996 tentang laporan 
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Tahunan. Laporan keuangan tahunan wajib diumumkan kepada publik dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

1) perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan 
lainyang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis 
industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya 
yang terbit di tempat kedudukan emiten atau perusahaan publik, selambat-
lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan 
tahunan. Bagi perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan menengah 
atau kecil wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain 
yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis 
industrinya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang mempunyai peredaran nasional; 

2) bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi, dan laporan lain yang 
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya 
yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan 
keuangan tahunanyang disampaikan kepada BAPEPAM; 

3) pengumuman tersebut harus memuat opini dari akuntan; dan 
4) bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada BAPEPAM 

selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman. 
Laporan keuangan tengah tahunan: 

a. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan kepada BAPEPAM dalam 
jangka waktu sebagai berikut: 

1) selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan 
keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; 

2) selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan 
keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka 
penelaahan terbatas; 

3) selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan 
keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan yang memberikan 
pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 

b. Laporan keuangan tengah tahunan disusun berdasarkan prinsip yang sama 
dengan laporan keuangan tahunan dan mencakup antara lain penyesuaian 
yang lazim dilakukan pada akhir periode akuntansi perusahaan demi 
tercapainya dasar akrual. 

c. Jika terdapat perbedaan antara laporan keuangan tengah tahunan yang telah 
disajikan secara tersendiri kepada masyarakat dengan data periode yang sama 
yang secara implisit sudah tercakup dalam laporan keuangan tahunan harus 
dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Perbedaan data laporan 
keuangan tengah tahunan  tersebut terutama terjadi karena adanya saran 
koreksi akuntan dalam rangka pemeriksaan (audit) laporan keuangan tahunan. 
Penjelasan tersebut mencakup perbedaan laba bersih yang terjadi dan hal-hal 
yang menyebabkan timbulnya perubahan. 

d. Laporan keuangan tahunan menjadi salah satu bagian dari laporan tahunan 
untuk keperluan rapat umum pemegang saham (RUPS). 
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3. PENGUNGKAPAN INFORMASI SUKARELA 

Pengungkapan informasi sukarela merupakan informasi melebihi yang 
diwajibkan. Pengungkapan informasi sukarela merupakan pilihan bebas 
manajemen untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang 
dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan 
tahunan (Meek, Robert, and Gray, 1995). Perusahaan mempunyai kepentingan 
untuk memberikan pengungkapan informasi secara memadai. Pengaruh 
pengungkapan informasi secara luas diuraikan oleh Lev (1992). Perusahaan 
bersaing di antara yang satu dengan yang lain di pasar modal dalam jenis 
sekuritas, termin, dan imbal hasil yang ditawarkan. Sementara itu terdapat 
ketidakpastian mengenai kualitas perusahaan dan sekuritasnya. Investor 
membutuhkan informasi untuk menilai waktu dan ketidakpastian aliran kas 
sekarang dan di masa datang sehingga dapat menilai perusahaan danmengambil 
keputusan. Perusahaan memenuhi kebutuhan tersebut melalui pemberian 
informasi secara sukarela. 

Pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela 
dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan 
informasi secara sukarela apabila manfaat yang diperoleh dari pengungkapan 
informasi tersebut lebih besar daripada biayanya. Manfaat utama yang diperoleh 
perusahaan dari pengungkapan secara sukarela informasi yang berguna dalam 
pengambilan keputusan adalah biaya modal yang rendah (Elliot and Jacobson, 
1994). Manfaat tersebut diperoleh karena pengungkapan informasi oleh 
perusahaan akan membantu investor dan kreditor di dalam memahami risiko 
investasi. Informasi yang tidak mencukupi dan tidak lengkap akan tercemin 
dalam biaya modal sebagai premium di atas risk-free rate of return  ditambah economic 
risk premium. 

Perbedaan antara disclosure  wajib dengan disclosure sukarela adalah bahwa 
disclosure wajib merupakan keputusan yang dibuat oleh perusahaan tentang apa 
yang diungkapkan sebelum perusahaan mengetahui kandungan infoemasi (ex 
ante), sedangkan disclosure sukarela merupakan keputusan yang dibuat perusahaan 
setelah perusahaan mengetahui kandungan informasi (ex post). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa hubungan antara biaya modal dengan disclosure wajib 
seharusnya adalah lebih kuat dibandingkan dengan hubungan antara biaya modal 
dengan disclosure sukarela karena hanya disclosure wajib yang menentukan informasi 
apa yang harus diungkapkan tanpa memperhatikan kandungan informasinya 
(Diamond and Verrecchia, 1991; Baiman & Verrecchia, 1996). 

Apabila perusahaan memiliki komitmen untuk meningkatkan disclosure, 
potensi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan 
pemegang saham atau antara pembeli dan penjual saham perusahaan akan 
menurun. Terdapat beberapa alasan yang mendasari mengapa perusahaan 
memilih untuk mengurangi asimetri informasi melalui peningkatan disclosure. 
Manajer yang berkeinginan untuk melakukan transaksi pasar modal (menerbitkan 
obligasi atau saham atau mengakuisisi perusahaan lain melalui transaksi saham) 
memiliki insentif untuk menyediakan voluntary disclosure dalam rangka mengurangi 
risiko informasi yang dihadapi oleh investor, yang selanjutnya diharapkan dapat 
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mengurangi biaya pendanaan eksternal perusahaan. Perusahaan dengan tingkat 
disclosure yang tinggi akan lebih mudah untuk dapat menarik investor yang merasa 
lebih yakin bahwa transaksi saham terjadi pada harga ang wajar, sehingga dengan 
demikian dapat meningkatkan likuiditas saham (Diamond and Verrecchia, 1991; 
Kim and Verrecchia, 1991, 1994). 

4. TEORI TERKAIT PENGUNGKAPAN INFORMASI 

Hubungan antara pengungkapan dan nilai perusahaan ini dilandasi oleh teori 
informasi asimetri (asymetric information theory) atau sering disebut juga teori 
informasi yang tidak sempurna (theory of imperfect information). Auronen 2003 
menjelaskan bahwa teori ini pertama kali diperkenalkan oleh George A. Arkelof 
pada 1970. Arkelof mengembangkan teori ini dengan menggunakan contoh kasus 
pasar mobil bekas. Teori informasi asimetri dikembangkan lebih lanjut oleh 
Joseph Stiglitz pada 1975 (Auronen, 2003) dalam Septiyanti 2007. Stiglitz 
mengembangkan teori screening dalam konteks pasar tenaga kerja sebagai 
pengembangan dari teori signaling yang dikembangkan oleh Michael Spence pada 
1973. Stiglitz berargumen bahwa penjual dapat menyaring (screen) pembeli 
potensial ke dalam kategori-kategori yang merefleksikan kapabilitas mereka. 
Stiglitz menyatakan bahwa ada banyak perbedaan-perbedaan penting dalam 
kualitas barang, individu, merek, dan item-item lain. Penyaringan (screening) 
didefinisikan sebagai pengidentifikasian kualitas-kualitas tersebut. Alat untuk 
melakukan aktivitas penyaringan disebut alat penyaringan (screening device) . 

Teori screening dalam penelitian ini diaplikasikan dalam konteks pasar saham. 
Investor, baik pemegang saham maupun investor potensial, melakukan proses 
penyaringan (screening) dalam aktivitas investasi mereka di bursa saham untuk 
mengidentifikasi kualitas perusahaan. Alat yang digunakan dalam melakukan 
penyaringan di antaranya adalah informasi yang diungkapkan dalam laporan 
keuangan perusahaan.  Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan 
perusahaan digunakan oleh investor dalam menganalisis nilai perusahaan. Nilai 
perusahaan ini kemudian digunakan oleh investor sebagai bahan pertimbangan 
mereka dalam membuat keputusan untuk mempertahankan, menjual, atau 
membeli saham  perusahaan itu. 

Pengungkapan informasi sangat terkait dengan biaya modal (cost of capital), 
karena pengungkapan informasi dapat mengurangi informasi asimetri dan 
penurunan informasi asimetri ini tercermin dalam penurunan  biaya modal 
(Diamond dan Verrechia 1991; Botosan 1997; Sengupta 1998). Rappaport (1998) 
menjelaskan bahwa biaya modal (cost of capital) adalah biaya yang dikeluarkan 
untuk membiayai sumber pembelanjaan, dan terdiri atas biaya ekuitas (cost of 
equity) dan biaya utang (cost of debt). Biaya modal ini digunakan dalam melakukan 
analisis nilai perusahaan. Nilai perusahaan diperoleh dengan menghitung nilai 
sekarang aliran kas perusahaan yang didiskonto dengan menggunakan biaya 
modal.  

Penelitian teoritis yang mendukung hubungan negatif antara level 
pengungkapan dan biaya modal ekuitas dapat dikelompokkan menjadi dua aliran. 
Aliran pertama menyatakan bahwa pengungkapan yang lebih besar meningkatkan 
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likuiditas bursa saham sehingga menurunkan biaya  modal ekuitas, baik melalui 
biaya transaksi yang turun maupun permintaan sekuritas yang meningkat. Aliran 
penelitian ini mencakup Desetz (1968), Copeland dan Galat (1983), Glosten dan 
Milgrom (1985), Amihud dan Mendelson (1986), serta Diamond dan Verrecchia 
(1991). Aliran kedua yang mencakup Klein dan Bawa (1976), Barry dan Brown 
(1985), Coles dan Loewenstein (1988), Handa dan Linn (1993), Coles dkk. 
(1995), serta Clarkson dkk. (1996) menyatakan bahwa peningkatan yang lebih 
besar menurunkan risiko estimasi yang muncul drai estimasi investor mengenai 
parameter return atau pembayaran distribusi aktiva. Dengan kata lain, eksistensi 
ketidakpastiaan yang lebih besar berkaitan dengan parameter aktual ketika 
informasi rendah. Jika risiko estimasi nondiversifiable, investor menginginkan 
kompensasi atas elemen tambahan risiko ini. Namun, belum ada konsensus yang 
tercapai terkait diversifiability risiko estimasi (Clarkson dkk. 1996). 

Walaupun penelitian empiris cenderung mendukung hubungan negatif 
antara level pengungkapan dan biaya modal ekuitas, penulis laporan Jenkins 
Committee (1994, 38) mengakui bahwa hingga saat ini, tidak ada bukti yang 
menyajikan ”kasus empiris dimana pengungkapan informatif menurunkan biaya 
modal.” Ini karena penelitian sebelumnya hanya menguji pengaruh 
pengungkapan pada variabel yang diduga berhubungan positif dengan biaya 
modal ekuitas, dan bukan biaya modal ekuitas itu sendiri. Penelitian sebelumnya 
mengadopsi pendekatan tidak langsung karena estimasi biaya modal yang tepat 
sulit didapat. Metode tradisional pengestimasian biaya modal ekuitas tidak 
memberikan peranan bagi informasi (kasus Model Capital Asset Pricing Model 
tradisional) atau menghasilkan ukuran biaya yang kurang (tidak) 
mendemonstrasikan hubungan dengan beta pasar (ukuran risko perusahaan yang 
paling dapat diterima) sehingga sulit untuk dipertahankan. 

Healy dan Palepu 2001 menjelaskan hipotesis yang menjelaskan alasan 
manajemen melaku-kan pengungkapan sukarela yaitu: 

1) Capital market transactions hypothesis 

Hipotesis ini menyatakan bahwa persepsi investor terhadap perusahaan 
merupakan hal penting bagi manajer perusahaan yang akan menerbitkan 
hutang atau ekuitas atau mengakuisisi perusahaan lain dalam transaksi saham. 
Manajer memutuskan untuk memberikan pengungkapan dalam rangka 
mengurangi asimetri informasi yang akhirnya akan mengurangi biaya modal 
(Diamond dan Verrichia 1991).  

2) Corporate control contest hypothesis 

Hipotesis ini didukung oleh bukti bahwa dewan komisaris dan investor 
menuntut manajer untuk mempertahankan kinerja perusahaan yang 
ditunjukkan dengan harga saham. 

3) Stock compensation hypothesis 

Hipotesis ini menyatakan bahwa keinginan manajer mengungkapkan 
informasi sukarela terkait dengan kepentingan untuk memperoleh opsi 
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kompensasi saham. Manajer beranggapan jika kompensasi saham adalah 
bentuk remunerasi yang efisien bagi manajer maupun pemilik jika harga 
saham menunjukkan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut 
dapat dicapai apabila manajer memberi informasi lebih sebagaimana yang 
diperlukan oleh pemilik saham lainnya.  

4) Litigation cost hypothesis 

Hipotesis ini menunjukkan adanya tindakan hukum yang menuntut manajer 
karena ketidakcukupan dan ketidaktepatwaktuan pengungkapan 
menyebabkan perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan sukarela.  

Bignon dan Breton (2004) melakukan analisis matematis terhadap transparansi 
akuntansi dan biaya modal (cost of capital). Model matematis yang dikembangkan 
tersebut mengidentifikasi hubungan negatif antara transparansi dalam perusahaan 
dengan biaya modal. Mereka juga menunjukkan bahwa standar akuntansi yang 
semakin tepat dapat mengarah pada biaya modal yang semakin tinggi. 

B. PENELITIAN TERDAHULU 

Teori menyatakan bahwa keputusan pengungkapan sukarela merupakan fungsi dari 
insentif partisipan-partisipan yang saling bertentangan. Namun, ada sedikit peluang 
untuk menginvestigasi topik ini secara empiris. Bhoraj dkk, 2004 mengidentifikasi 
setting yang memberi peluang seperti itu: industri kelistrikan yang bertransisi ke 
deregulasi. Bhoraj, dkk 2004 memperhitungkan dua tipe pengungkapan sukarela: 
strategi untuk mempertahankan basis pelanggan yang sudah ada dan rencana untuk 
mengeksploitasi peluang yang muncul di bawah deregulasi. Peneliti juga menguji 
pengungkapan-pengungkapan ini karena keduanya bersifat sukarela, relevan dengan 
semua sampel, dan menyebarkan informasi positif mengenai prospek perusahaan 
dalam lingkungan yang deregulated. Mereka memperhitung-kan tiga target partisipan: 
regulator industri, partisipan pasar modal, dan pesaing dalam pasar produk. Mereka 
menemukan bahwa indeks pengungkapan berhubungan negatif dengan stranded cost 
dalam yuridiksi dimana topik pemulihan stranded cost tidak terpecahkan; ini konsisten 
dengan prediksi mengenai insentif pengaturan. Lebih lanjut, bukti penelitian 
mengindikasikan bahwa insentif yang berkaitan dengan pasar berhubungan positif 
dengan indeks pengungkapan.  

 Seiring dengan transisi industri ke deregulasi, pengungkapan sukarela mengenai 
rencana strategis untuk mengatasi lingkungan yang berubah secara dramatis menjadi 
topik yang makin penting. Partisipan pasar modal akan memikirkan prospek 
perusahaan dalam lingkungan yang deregulated, sehingga perusahaan memiliki insentif 
untuk menyajikan pengungkapan sukarela mengenai strategi masa depan mereka guna 
memastikan kesinambungan operasional dan keuangan. Sebaliknya, karena hambatan 
masuk maupun keluar akan berkurang di bawah deregulasi, perusahaan memiliki 
insentif untuk mencegah informasi jatuh ke tangan pesaing guna mempertahankan 
keunggulan strategis mereka. Terakhir, perusahaan dengan stranded cost yang tinggi 
memiliki insentif yang menurun untuk mengungkapkan informasi positif mengenai 
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prospek perusahaan, dalam kasus dimana regulator telah mengukur mekanisme 
pemulihan biaya untuk investasi yang tidak dapat dipulihkan di bawah deregulasi. 

Secara keseluruhan, Bhoraj dkk 2004  menemukan bahwa keputusan 
pengungkapan sukarela umumnya konsisten dengan prediksi mereka mengenai insentif 
untuk menyajikan pengungkapan. Perusahaan dengan stranded cost tinggi yang 
beroperasi dalam yuridiksi dimana regulator telah membangun metode pemulihan 
biaya- menyajikan pengungkapan keseluruhan yang lebih sedikit; ini konsisten dengan 
insentif untuk memperlihatkan kesan sensitif kepada regulator dalam lingkungan 
deregulated. Namun, hanya pengungkapan mengenai rencana untuk mengeksploitasi 
peluang pertumbuhan baru yang dipengaruhi oleh insentif pengaturan. Pengungkapan 
ini meningkat tajam setelah insentif pengaturan turun, namun menurun untuk 
perusahaan yang beroperasi dalam pasar yang lebih atraktif; ini konsisten dengan 
tekanan untuk mencegah informasi strategis jatuh ke tangan pesaing yang potensial. 
Perusahaan tampaknya tidak mengekspektasikan keputusan pengaturan yang lebih 
ketat terkait topik stranded cost, jika mereka mengungkapkan rencana mereka untuk 
mempertahankan basis pelanggan yang sudah ada. Pengungkapan ini digerakkan oleh 
insentif untuk menurunkan ketidakpastian mengenai kesinambungan hidup perusahaan 
di bawah deregulasi untuk alasan-alasan yang berkaitan dengan pasar modal.  

Hannifa 2006 melakukan penelitian tentang pengaruh budaya, corporate governance 
dan pengungkapan pada perusahaan di Malaysia Hasil dari model regresi penuh 
mengindikasikan bahwa hanya dua kelompok variabel, yaitu corporate governance dan 
karakteristik spesifik perusahaan, yang berhubungan dengan tingkat pengungkapan. 
Signifikansi dua variabel corporate governance (yakni anggota keluarga yang duduk dalam 
dewan direksi dan ketua dewan non-eksekutif) mengindikasikan arti penting kedua 
variabel ini sebagai determinan pengungkapan sukarela. Secara khusus, ketua dewan 
non-eksekutif berhubungan negatif dengan tingkat pengungkapan sukarela dan 
memiliki koefisien regresi yang tertinggi. Hasil ini bertentangan dengan teori agensi 
yang menyatakan bahwa ketua dewan non-eksekutif diperlukan sebagai mekanisme 
check and balance. Temuan ini memperlihatkan bahwa sebagai agen, ketua dewan non-
eksekutif memperoleh nilai guna yang lebih besar dengan menjaga kerahasiaan 
informasi pribadi. 

Clarkson dkk, 2004 menguji pengungkapan remunerasi CEO di Australia selama 
tahun 1998-2004. Pengungkapan ini diwajibkan pertama kali oleh Company Law 
Review Act 1998. Perusahaan umumnya gagal mematuhi CLR98 hingga ketentuannya 
dirumuskan oleh Director and Executive Disclosures by Disclosing Entities 
(AASB1046), yang diterbitkan pada tahun 2004. Dengan sampel sebanyak 124 
perusahaan, Clarkson dkk 2006 menemukan peningkatan pengungkapan yang 
signifikan, baik setelah penerbitan CLRA98 maupun AASB1046. Mereka juga 
menemukan bahwa ukuran perusahaan, corporate governance, kualitas auditor, status 
cross-listing, dan pengawasan publik merupakan penjelas pengungkapan yang signifikan. 
Hasil Clarkson dkk 2006 mengindikasikan bahwa pengungkapan yang berkualitas tinggi 
hanya akan terjadi melalui ketentuan formal yang terperinci, dan bahwa peraturan 
berbasis prinsip yang melibatkan fleksibelitas interpretatif tidak selalu menghasilkan level 
pengungkapan yang diinginkan. 
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 Dalam penelitiannya Clarkson dkk 2006 yang  menguji perubahan level 
pengungkapan remunerasi CEO selama periode 1998-2004. Mereka memprediksi 
bahwa aka nada peningkatan level pengungkapan, baik sebagai respon terhadap 
pengenalan CLRA98 (Juli 2008) yang mewajibkan peningkatan pengungkapan 
mengenai lini yang terspesifikasi maupun penerbitan AASB1046 (Januari 2004) yang 
menetapkan ketentuan pengungkapan yang terperinci secara eksplisit. Selain itu, 
peneliti  berpendapat bahwa level pengungkapan juga dapat meningkat seiring 
peningkatan pengawasan publik terhadap pengungkapan yang mengikuti peristiwa 
tertentu. 

 Konsisten dengan prediksi mereka menemukan peningkatan level 
pengungkapan remunerasi CEO yang signifikan dari tahun 1998 hingga 1999, seiring 
pengenalan CLRA98; dan dari tahun 2003-2004, seiring penerbitan AASB1046. 
meskipun mereka juga menemukan peningkatan level pengungkapan yang sistematis 
secara berturut-turun dari tahun 1999 hingga 2003, peningkatan ini relatif lebih 
moderat. Bukti juga memperlihatkan bahwa peningkatan ini sebagian berkaitan dengan 
level pengawasan pers terhadap remunerasi eksekutif. Mereka juga menemukan bahwa 
ukuran perusahaan, corporate governance, kualitas auditor, dan status cross-listing, 
merupakan penjelas pengungkapan remunerasi CEO yang signifikan. Namun, hasil 
regresi tahunan mengindikasikan bahwa determinan pengungkapan remunerasi CEO 
berubah di sepanjang periode penelitian, seiring lingkungan governance perusahaan 
yang memainkan peran yang signifikan selama periode terjadinya peningkatan 
pengawasan publik; namun seiring pengenalan AASB1046 dan CLERP9 pada tahun 
2004, peran ini digantikan oleh regulasi. 

 Secara keseluruhan, mereka  memandang bahwa bukti ini menunjukkan bahwa 
cara yang paling efektif untuk meningkatkan pengungkapan adalah melalui saluran 
pengaturan formal. Berdasarkan hasil yang dilaporkan, pengawasan publik dan ‘fine 
tuning’ merupakan alat yang tidak begitu efektif untuk mempengaruhi perubahan 
pengungkapan. Secara rata-rata, sampel yang diperoleh hingga regulasi diwajibkan pada 
tahun 2004 sebelum menyajikan pengungkapan dengan kualitas yang lebih baik, 
bukannya meningkatkan kualitas pengungkapan secara sukarela untuk menyesuaikan 
diri dengan spirit regulasi sebelumnya (misalnya CLRA98 dan PN68). Hasilnya 
mengindikasikan bahwa pengungkapan yang berkualitas tinggi hanya akan terjadi 
melalui ketentuan formal yang terperinci, dan bahwa peraturan berbasis prinsip yang 
melibatkan fleksibelitas interpretatif tidak selalu menghasilkan level pengungkapan yang 
diinginkan. 

Penelitian Dye 1990 membandingkan pengungkapan yang dilakukan secara 
sukarela oleh perusahaan dengan pengungkapan wajib yang “optimal- dalam model 
satu periode yang menggunakan banyak perusahaan, dimana ada covariance di antara 
arus kas perusahaan. Perbandingan ini penting karena dalam situasi dimana ada dua 
tipe pengungkapan ini, mungkin untuk mengekonomiskan proses penyusunan 
pengungkapan wajib. Faktor utama yang memberikan kontribusi bagi keberadaan atau 
keabsenan korespondensi antara pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela 
adalah: (1) karakteristik externality yang berkaitan dengan pengungkapan perusahaan, (2) 
hubungan antara preferensi risiko pemegang saham-perusahaan yang melakukan 
pengungkapan dan preferensi risiko investor luar, dan (3) berapa banyak pertimbangan 
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relatif yang ditetapkan bagi preferensi pemegang saham dan preferensi investor luar 
dalam fungsi kemakmuran sosial yang mempengaruhi kebijakan pengungkapan wajib 
yang optimal, dan (4) struktur covariance di antara arus kas perusahaan (Dye 1990). 

Francis dkk, 2008 menginvestigasi hubungan antara pengungkapan sukarela, 
kualitas laba, dan biaya modal. Peneliti juga menemukan bahwa perusahaan dengan 
kualitas laba yang baik memiliki lebih banyak pengungkapan sukarela yang luas (yang 
diwakili oleh indeks item yang ditemukan dalam laporan keuangan 677 perusahaan dan 
10-K filling pada tahun fiskal 2001) dibanding perusahaan dengan kualitas laba yang 
buruk. Dalam pengujian yang tidak bersyarat, mereka  menemukan bahwa 
pengungkapan sukarela yang lebih banyak berhubungan dengan biaya modal yang lebih 
rendah. Namun, konsisten dengan hubungan komplementer di antara pengungkapan 
dan kualitas laba, mereka menemukan bahwa pengaruh pengungkapan pada biaya 
modal berkurang secara substansial atau bahkan benar-benar hilang (tergantung pada 
proxy biaya modal yang digunakan) ketika peneliti mengkondisikan kualitas laba. 
Perluasan investigasi ke proxi alternatif menunjukkan bahwa temuan ditahan terhadap 
ukuran kualitas laba dan biaya modal, namun tidak terhadap ukuran pengungkapan 
sukarela lainnya. Secara khusus, ditemukan hubungan negatif untuk ukuran 
pengungkapan sukarela yang didasarkan pada ramalan manajemen dan conference call, 
dan Francis dkk, 2008 tidak menemukan eksistensi hubungan untuk ukuran yang 
didasarkan pada press release. 

Penelitian Banghoj dan Plenborg 2008 menguji apakah level pengungkapan 
sukarela mempengaruhi hubungan antara return saat ini dan laba masa depan. Teori 
ekonomi menyatakan: perusahaan mungkin menemukan bahwa menyajikan informasi 
tambahan (pengungkapan sukarela) kepada investor dan analis- menguntungkan. 
Hasilnya mengindikasikan bahwa pengungkapan sukarela yang lebih banyak tidak 
meningkatkan hubungan antara return saat ini dan laba masa depan (return saat ini 
tidak mencerminkan lebih banyak berita mengenai laba masa depan). Temuan ini 
menimbulkan pertanyaan mengenai apakah informasi sukarela dalam laporan keuangan 
tahunan mengandung informasi yang memiliki nilai relevan berkaitan dengan laba masa 
depan, atau apakah investor tidak mampu memasukkan informasi sukarela ke dalam 
estimasi nilai perusahaan. 

Botosan (1997) menguji asosiasi antara tingkat pengungkatan dan biaya modal 
ekuitas dengan cara meregresi estimat spesifik perusahaan dari biaya modal ekuitas 
terhadap beta pasar, ukuran perusahaan, dan ukuran tingkat pengungkapan yang 
dikembangkan sendiri. Ukuran tingkat pengungkapan didasarkan pada jumlah 
pengungkapan sukarela yang ada dalam laporan tahunan 122 perusahaan sampel. 
Hasulnya menunjukkan bahwa pengungkapan yang semakin besar berasosiasi dengan 
biaya modal ekuitas yang semakin rendah, bagi perusahaan sampel yang menarik sedikit 
analisis.  

 Sengupta (1998) menginvestigasi hubungan antara kualitas pengungkapan 
secara keseluruhan dan biaya utang. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan 
rating kualitas pengungkapan tinggi dari analisis finansial menikmati biaya bunga efektif 
yang lebih rendah dari penerbitan utang. Hasil ini konsisten dengan argumen bahwa 
kebijakan pengungkapan yang tepat waktu dan rinci mengurangi persepsi resiko 
pemberi pinjaman dan underwriter atas perusahaan pengungkap, sehingga mengurangi 
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biaya utang. Hasil ini juga mengindikasikan arti penting  relatif dari pengungkapan 
adalah lebih besar dalam situasi ketika ada ketidakpastian pasar yang cukup besar 
tentang perusahaan yang direfleksikan dengan variansi return saham. 

 Rappaport (1998) menjelaskan bahwa biaya modal, yang terdiri atas biaya utang 
dan biaya ekuitas, merupakan komponen penting dalam menentukan prediksi aliran kas 
operasi dalam penghitungan nilai pemegang saham. Hasil penelitian Bignon dan 
Breton (2004), Botosan (1997) dan Sangupta (1998) menunjukkan bahwa 
pengungkapan informasi oleh perusahaan  berpengaruh pada biaya ekuitas dan biaya 
utang. Dengan demikian, pengungkapan informasi oleh perusahaan mempengaruhi 
biaya modal, sehingga nilai pemegang saham juga akan terpengaruh oleh 
pengungkapan informasi yang dilakuakn oleh perusahaan. Pengungkapan yang semakin 
tinggi akan memperkecil biaya utang dan biaya ekuitas, sehingga rata-rata tertimbang 
dari aliran kas operasi yang diprediksi akan semakin tinggi dan akan mengakibatkan 
nilai pemegang saham menjadi semakin tinggi. 

Hannifa dan Cooke 2002, Berkaitan dengan tipe industri,  perusahaan dalam 
semua sektor ditemukan mengungkapkan lebih sedikit informasi dibanding sektor 
konstruksi, dimana koefisien terendah ditemukan pada sektor konsumsi. Temuan ini 
tidak konsisten dengan penelitian Soh (1996), yang menemukan bahwa perusahaan 
Malaysia dalam sektor perdagangan mengungkapkan informasi yang relatif lebih 
banyak dibanding perusahaan dalam sektor lainnya. Penjelasan yang mungkin adalah 
motivasi politik, karena selama periode penelitian ini, gagasan untuk ’think big’ 
mendorong pertumbuhan proyek-proyek besar yang diprioritaskan pada perusahaan 
konstruksi lokal. Meskipun begitu, perusahaan dagang mengungkapkan lebih banyak 
informasi dibanding sektor lain, kecuali perusahaan konstruksi. 
 

C. SIMPULAN 

Tujuan penulisan makalah ini untuk mereview jenis pengungkapan dan karakteristik 
yang melekat pada jenis pengungkapan, simpulan yang dapat diambil adalah: 
1) Bhoraj dkk. (2004) membuktikan jika keputusan pengungkapan sukarela umumnya 

konsisten dengan prediksi mereka mengenai insentif untuk menyajikan 
pengungkapan. Perusahaan dengan stranded cost tinggi yang beroperasi dalam 
yuridiksi dimana regulator telah membangun metode pemulihan biaya  menyajikan 
pengungkapan keseluruhan yang lebih sedikit; ini konsisten dengan insentif untuk 
memperlihatkan kesan sensitif kepada regulator dalam lingkungan deregulated. 
Hannifa 2006 menyatakan corporate governance dan karakteristik spesifik perusahaan, 
yang berhubungan dengan tingkat pengungkapan. Signifikansi dua variabel corporate 
governance mengindikasikan arti penting kedua variabel ini sebagai determinan 
pengungkapan sukarela.  

2) Clarkson dkk. (2006) menguji pengungkapan remunerasi CEO di Australia selama 
tahun 1998-2004 menemukan bahwa ukuran perusahaan, corporate governance, kualitas 
auditor, status cross-listing, dan pengawasan publik merupakan penjelas 
pengungkapan yang signifikan. Clarkson dkk. (2006) mengindikasi bahwa 
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pengungkapan yang berkualitas tinggi hanya akan terjadi melalui ketentuan formal 
yang terperinci, dan peraturan berbasis prinsip yang melibatkan fleksibilitas 
interpretatif tidak selalu menghasilkan level pengungkapan yang diinginkan. 

3) Francis dkk. (2008) menginvestigasi hubungan antara pengungkapan sukarela, 
kualitas laba, dan biaya modal. Peneliti juga menemukan bahwa perusahaan dengan 
kualitas laba yang baik memiliki lebih banyak pengungkapan sukarela yang luas. 
Penelitian Banghoj dan Plenborg (2008) mengindikasikan bahwa pengungkapan 
sukarela yang lebih banyak tidak meningkatkan hubungan antara return saat ini dan 
laba masa depan. Botosan (1997) menguji asosiasi antara tingkat pengungkatan dan 
biaya modal ekuitas hasilnya menunjukkan bahwa pengungkapan yang semakin 
besar berasosiasi dengan biaya modal ekuitas yang semakin rendah, bagi perusahaan 
sampel yang menarik sedikit analisis.   

4) Sengupta (1998) menginvestigasi hubungan antara kualitas pengungkapan secara 
keseluruhan dan biaya utang. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan 
rating kualitas pengungkapan tinggi dari analisis finansial menikmati biaya bunga 
efektif yang lebih rendah dari penerbitan utang. Hasil penelitian Bignon dan Breton 
(2004), Botosan (1997) dan Sangupta (1998) menunjukkan bahwa pengungkapan 
informasi oleh perusahaan  berpengaruh pada biaya ekuitas dan biaya utang. 
Pengungkapan yang semakin tinggi akan memperkecil biaya utang dan biaya 
ekuitas, sehingga rata-rata tertimbang dari aliran kas operasi yang diprediksi akan 
semakin tinggi dan akan mengakibatkan nilai pemegang saham menjadi semakin 
tinggi. 
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PENGARUH PENGHARGAAN BERBASIS KINERJA TERHADAP 
MOTIVASI DAN KINERJA KARYAWAN  

Fitra Dharma* 

ABSTRACT 

This study aimed to find whether the empirical evidence of performance-based reward systems will affect 
employee motivation and job performance. This study used convenience sampling by e-mail method 
survey. The researcher sent 190 questionnaires, but a number of 80 questionnaires accepted 
incompletely so that only 110 questionnaires which can be analyses. It used partial least square (PLS) 
to analyze the data. Result of the study indicates performance-based reward system effects on work 
motivation and work motivation affects performance. 

Keywords: performance-based reward systems, employee motivation, job performance 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Kinerja individual karyawan yang tinggi akan membuat kinerja perusahaan yang 
tinggi pula (Drake, 2007) Sebab itulah sistem pengendalian manajemen sangat 
memperhatikan aspek-aspek konsteksual dalam pekerjaan yang mendorong 
peningkatan kinerja organisasi dan anggota organisasi. 

Penghargaan berbasis kinerja (performance based reward) sebagai salah satu 
elemen dalam sistem pengendalian manajemen diyakini menjadi salah satu faktor 
konstekstual dalam pekerjaan yang dapat meningkatkan motivasi kerja dan 
kinerja karyawan ( Mitchell,1997). 

Penerapan sistem Penghargaan berbasis kinerja (reward based performance 
system) di perusahaan akan membuat karyawan merasa diberdayakan (Spreitzer, 
1995 dan Drake 2007). Karyawan yang terberdayakan akan memiliki motivasi 
kerja tinggi. Perusahaan yang memiliki karyawan dengan memiliki motivasi kerja 
yang tinggi akan meningkatkan kinerja individual karyawan (Drake 2007).  

Robbins (1996) dalam Muljani 2002 mendifinisikan  motivasi sebagai suatu 
proses yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 
tindakan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Menurut Milkovich dan Boudreau 
(1994 : 65) dalam Wahyuningsih (2003) kinerja (performance) adalah sebagai 
suatu tingkatan dimana karyawan memenuhi atau mencapai persyaratan kerja 
yang ditentukan. Kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari suatu 
pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu.  

Berdasar penelitian seperti diuraikan diatas, penulis termotivasi untuk 
mencari bukti empiris mengenai pengaruh sistem penghargaan (reward system) 
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terhadap motivasi karyawan, dan pengaruh motivasi karyawan terhadap 
kinerjanya melalui metoda survei.  

2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: 
1) Apakah penghargaan berbasis kinerja berpengaruh terhadap motivasi kerja 

karyawan. 
2) Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Tinjauan Pustaka  

Adam equity theory dapat menjelaskan bagaimana aplikasi prinsip keadilan dalam 
dunia kerja. Di dunia kerja, persepsi diperlakukan secara tidak adil akan muncul 
ketika karyawan menerima penghargaan sebagai kompensasi atas semua kerja 
yang dilakukannya. Karyawan akan membandingkan antara kerja yang 
dilakukannya dan reward yang dia terima dengan kerja dan reward rekan kerjanya. 
Persepsi ketidak-adilan atau Negative inequity akan muncul ketika dia 
mempersepsikan bahwa penghargaan yang diterimanya lebih kecil dibandingkan 
penghargaan dan kompensasi yang diterima sejawat pada level dan pekerjaan 
yang sama. Persepsi ketidak-adilan yang diterima seseorang akan meningkatkan 
stress yang bersangkutan, menurunkan kepuasan kerja dan menurunkan 
kinerjanya.  

Untuk menciptakan rasa keadilan bagi karyawan maka penghargaan yang 
diterima karayawan harus sesuai dengan kinerja yang dilakukannya. Kinerja 
(performance) adalah sebagai suatu tingkatan dimana karyawan memenuhi atau 
mencapai persyaratan kerja yang ditentukan. Kinerja merupakan catatan outcome 
yang dihasilkan dari suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode 
waktu tertentu (Milkovich dan Boudreau (1994 : 65) dalam Anikmah 2008)  

Penghargaan berbasis kinerja (reward based performance) diyakini akan 
memberikan rasa keadilan bagi para pekerja. Persepsi keadilan yang diterima 
karyawan akan memberikan dampak pada adanya motivasi kerja yang tinggi para 
karyawan. Robbins (1996) dalam Muljani 2002 mendifinisikan  motivasi sebagai 
suatu proses yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan 
suatu tindakan dalam rangka mencapai suatu tujuan. 

Perusahaan yang memiliki karyawan dengan memiliki motivasi kerja yang 
tinggi akan meningkatkan kinerja individual karyawan (Drake 2007). Kinerja 
indidivual yang tinggi akan membuat kinerja perusahaan menjadi tinggi pula. 

Sistem penghargaan berbasis kinerja secara tidak langsung akan 
mempengaruhi kinerja indidivual melalui peningkatan motivasi kerja karyawan. 
Reward based performance memberikan rasa keadilan bagi karyawan, persepsi 
keadilan meningkatkan motivasi kerja. Motivasi kerja menjadi pemicu 
meningkatnya kinerja (job performance) anggota organisasi. 



Pengaruh Penghargaan Berbasis Kinerja.....(Fitra Dharma) 

 

  53

2. Reward Sistem dan Motivasi Kerja 

Penghargaan berbasis kinerja akan membuat karyawan merasa terberdayakan 
Spreitzer (1995) dan Drake (2007). Ketika karyawan merasa terberdayakan akan 
memunculkan motivasi kerja yang tinggi. Penghargaan berbasis kinerja juga akan 
dipersepsikan sebagai bentuk keadilan yang diberikan perusahaan kepada 
karyawan, karena dia akan dihargai berdasarkan hasil pekerjaan. Jika pekerjaan 
yang dihasilkan memiliki prestasi dan pencapaian yang mencapai dan melebihi 
target maka karyawan akan diberi insentif yang baik pula, demikian pula bila 
pencapaian kerja tidak mencapai target akan diberi insentif dan penghargaan yang 
setimpal. Persepsi keadilan tersebut akan membuat karyawan termotivasi untuk 
berkerja dengan baik. Berdasar uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut: 
Ha1:  Penghargaan berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. 

3. Motivasi Kerja dan Kinerja Individu 

Persaingan bisnis semakin kompetitif sehingga dibutuhkan karyawan yang 
memiliki inisiatif, berani mengambil risiko dan inovatif (Block, 1987, Kizilos, 
1990 dalam Spreitzer 1995). Sikap inovatif dan efektif muncul ketika karyawan 
termotivasi untuk bekerja. Spreitzer (1995) pun berpendapat bahwa konsekuensi 
dari pemberdayaan secara psikologis adalah  perilaku yang efektivitas dan inovatif 
dari karyawan. 

Karyawan yang merasa diberdayakan perusahaan akan memiliki motivasi 
yang tinggi untuk bekerja sehingga dengan motivasi kerja yang tinggi maka 
kinerja individual karyawan akan meningkat pula (Drake 2007). Kinerja individual 
karyawan akan mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hal ini berarti 
bahwa pemberdayaan karyawan memiliki potensi untuk memunculkan dampak 
baik  yang besar bagi keuntungan manajer dan perusahaan. 

Berdasar uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
Ha2:  Karyawan dengan motivasi kerja tinggi akan berpengaruh positif terhadap kinerja. 

4. Model Penelitian 

Berdasar hipotesis maka model penelitian ini adalah seperti gambar berikut: 
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C. METODA PENELITIAN 

1. Sampel Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metoda survei untuk mencari bukti empiris sesuai 
dengan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan di 
level manajerial maupun non-manajerial yang berkerja di Indonesia. Pilihan 
terhadap karyawan level manajerial maupun non manajerial karena mereka 
merupakan faktor penting dalam keberhasilan perusahaan.  

Agar penelitian dapat dilakukan lebih efektif, maka penelitian ini dilakukan 
dengan mengambil sekumpulan sampel sebagai unit analisis. Sampel penelitian ini 
dilakukan dengan metoda simple random sampling. Persyaratan menjadi responden 
dalam penelitian ini adalah karyawan yang telah bekerja.. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metoda survei yang dikirimkan melalui 
komputer (computer-delivered survey). Peneliti mengirimkan surat elektronik (electronic 
mail atau e-mail) permohonan untuk menjawab kuisioner kepada grup-grup 
diskusi yang relevan dengan topik penelitian atau mengirim surat  melalui situs 
jejaring sosial (sosial networking website) yang sedang populer seperti facebook dan 
twitter yang isinya adalah permintaan untuk mengunjungi situs 
http://www.kwiksurveys.com/?s=HJMELO_e50afa89 dan menjawab kuisioner 
yang ada pada halaman situs tersebut.  

Responden menjawab kuisioner dengan mengisi formulir yang ada pada situs 
riset dan jawaban responden kemudian akan dikirimkan ke database situs survei 
ini. Untuk menghindarkan adanya responden yang menjawab kusioner berulang-
kali,  situs penelitian akan mencatat IP address responden ketika mengakses situs 
riset http://www.surveyfitra.info/. Bila terdapat jawaban responden dengan IP 
address yang sama akan dikeluarkan dari sampel oleh peneliti karena berindikasi 
responden menjawab kuisioner lebih dari sekali. 

Untuk menentukan besaran sampel penelitian, peneliti menggunakan 
pendapat Sekaran (1992) yang merupakan hasil pemikiran Roscoe yaitu: 
̶ bila ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah telah 

mencukupi untuk digunakan dalam semua penelitian 
̶ jika sampel dibagi menjadi sub-sub sampel, maka ukuran sampel minimum 

yang dibutuhkan untuk setiap kategori (pria/wanita, junior/senior dan 
sebagainya) adalah 30 

̶ untuk penelitian multivariat, ukuran sampel seharusnya beberapa kali (lebih 
baik 10 kali atau lebih jumlah variabel yang digunakan) 

̶ berdasarkan pertimbangan estimasi kemungkinan maksimum, jumlah 
sampel sebesar 50 sudah dapat memberikan hasil yang valid 

2. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tujuh variabel penelitian. Untuk mengukur variabel 
tersebut, peneliti menggunakan instrumen yang biasanya digunakan dalam 
penelitian sejenis. 
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Variabel kinerja individual diukur menggunakan instrumen kinerja individual 
mengadopsi instrumen yang digunakan Engko (2006) yang merupakana adposid 
dari pengukuran kinerja individual yang dibuat oleh Flippo, Edwin. B (1984) yang 
terdiri dari sepuluh pertanyaan skala likert dengan lima skala yakni sangat tidak 
setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S) dan sangat setuju (SS). 

Variabel motivasi terhadap pekerjaan diukur menggunakan instrumen yang 
digunakan Ganeshan dkk. dalam Fuad 2004. Terdiri dari enam pertanyaan 
menggunakan lima skala likert yakni sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), 
netral (N), setuju (S) dan sangat setuju (SS).  

Variabel penghargaan berbasis kinerja mengadopsi ukuran yang digunakan 
Spreitzer (1995) dan dimodifikasi oleh Klidas dkk (2007). Responden 
diminta untuk menjawab tiga pertanyaan mengenai penghargaan berbasis kinerja 
menggunakan lima skala likert yakni sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), 
netral (N), setuju (S) dan sangat setuju (SS).  

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan 
pendekatan Partial Least Square (PLS). Menurut Ghazali (2008), PLS merupakan 
factor indeterminacy metoda analisis yang baik karena tidak mengasumsikan data 
harus dengan pengukuran skala tertentu dan dapat untuk jumlah sampel yang 
kecil.  

D. HASIL PENELITIAN 

1. Analisis Deskriptif 

Pengguna internet yang memenuhi syarat menjadi responden penelitian dan 
menjawab di situs survei sebanyak 190 orang, tetapi sebanyak 80 responden tidak 
menjawab dengan lengkap pertanyaan-pertanyaan riset sehingga hanya 110 
kuisioner yang dapat diolah lebih lanjut. Berdasar tabel 1, dari jumlah 110 
responden sebanyak 77 orang atau 70 persen berjenis kelamin laki-laki dan 
sejumlah 33 orang atau 30% berjenis kelamin wanita.  

Berdasarkan data pengalaman kerja, 30% responden memiliki pengalaman 
kerja selama 2-5 tahun dan 30% lainya berkisar antara 5-10 tahun. Sebanyak 22 
responden atau 24,4 persen memiliki pengalaman kerja diatas 10 tahun dan hanya 
7,8% yang memiliki pengalaman kurang dari satu tahun. Berdasar data 
pengalaman kerja ini mayoritas responden telah memiliki cukup pengalaman 
kerja sehingga mampu memahami pertanyaan-pertanyaan riset yang berkaitan 
dengan pekerjaannya. 

 
Berdasarkan level jabatannya, 43% responden berada pada level staf,  25% 

memiliki jenjang supervisor di lembaga atau perusahaan tempatnya bekerja dan 
32% repsonden merupakan manajer diperusahaan tempatnya bekerja. 
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2. Hasil Uji Validitas 

Menurut Huck (2000) korelasi yang kuat antara konstruk dan item-item 
pertanyaannya dan hubungan yang lemah dengan variabel lainnya merupakan 
salah satu cara untuk menguji validitas konstruk (construct validity). Ghozali (2008) 
menyatakan bahwa uji validitas menggunakan metoda PLS dapatdilihat dari hasil 
outer loading. Indikator individu yang dikatakan valid bila lebih dari 0,5 (Ghazali, 
2008).  

Hasil outer loading  menunjukkan bahwa indikator-indikator variabel reward 
system menunjukkan bahwa RS1 dan RS2 hasil nya 0,8 dan RS3 hasilnya adalah 
0,7. Indikator variabel Motivasi kerja menunjukkan bahwa M1 dan M2 
memperoleh outer loading 0,8, M3 dan M6 menunjukkan hasil 0,7 dan M4 
menunjukkan hasil 0,5. Untuk variabel motivasi indikator individu M5 
dikeluarkab dari analisis karena faktor loadingnya dibawah 0,5. Variabel kinerja 
individu menunjukkan bahwa K1,K3, K4, K6, K7 faktor loadingnya 0,7 sedang 
K9 dan K10 faktor loadingnya bernilai 0,6. Sedangkan indikator K2, K5 dan K8 
dikeluarkan dari analis karena faktor loadingnya dibawah 0,5 (lihat tabel 4). 

3. Hasil Uji Reabilitas 

Menurut Nunally dan Bernstein (1994) reabilitas yang sedang antara 0,5 sampai 
0,6 sudah cukup untuk menjustifikasi sebuah penelitian. Hasil uji reabilitas 
menunjukkan hasil cronbach alpha sebesar variabel reward based performance adalah 
0,842, variabel motivasi kerja memiliki alpha 0,819, variabel kinerja (job 
performance) memiliki alpha 0,99 yang berarti ketiga instrumen tersebut memiliki 
keandalan dan konsisten dalam mengukur fenomena (lihat tabel 5). 

4. Hasil Uji Hipotesis 

a. Hasil Uji Hipotesis 1 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa penghargaan berbasis kinerja 
berpengaruh positif terhadap motivasi Kerja. Berdasar hasil inner model t-
statistik diperoleh nilai pengaruh rewards based performance terhadap motivasi 
adalah 2,830762. Nilai t-statistik ini diatas nilai kritis ± 1,96 atau dengan 
melihat nilai p-value  berada di nilai signifikan 0,05. Ini berarti hipotesis 1 
diterima. Bukti empiris ini menunjukkan bahwa rewards based performance akan 
meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. 

b. Hasil Uji Hipotesis 2 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa karyawan dengan motivasi kerja tinggi 
akan berpengaruh positif terhadap kinerja (job performance). Berdasar hasil inner 



Pengaruh Penghargaan Berbasis Kinerja.....(Fitra Dharma) 

 

  57

model t-statistik diperoleh nilai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja (Job 
performance) adalah 4,251089. Nilai t-statistik ini diatas nilai kritis ± 1,96 atau 
dengan melihat nilai p-value  berada di nilai signifikan 0,05. Ini berarti 
hipotesis 2 diterima. 

Bukti empiris ini mendukung argumentasi yang menyatakan bahwa 
reward based performance akan meningkatkan motivasi kerja dan motivasi kerja 
yang tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan (job performance). Pengaruh 
reward system dalam meningkatkan kinerja dimoderasi oleh variabel motivasi 
kerja. Hasil statistik PLS juga menunjukkan bahwa hubungan langsung antara 
variabel penghargaan berbasis kinerja dan kinerja (job performance) 
menunjukkan hasil tidak signifikan karena nilai t-statistiknya bernilai 
1,063204 (dibawah nilai kritis 1,96). 

5. Evaluasi Model 

Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai sifat 
non-parametric (Ghazali 2008). Model stuctural dievaluasi dengan menggunakan R-
Square untuk kontstuk dependen. Hasil statistik PLS menunjukkan bahwa 
variabel kinerja mendapatkan 0,165645 atau 16,5% sedangkan variabel motivasi 
mendapat R2 0,07239 atau 7%. Hasil R2 terdapat dua variabel menunjukkan 
bahwa model stuktural pada penelitian ini memiliki pengaruh yang lemah.  

Selain melihat R2, model PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-Square 
predictive relevance untuk model konstruk. Hasil statistik PLS menunjukkan bahwa 
Q2 variabel kinerja bernilai 0,075 dan variabel motivasi 0,041, kedua variabel 
bernilai diatas 0 (nol). Menurut Ghozali (2008) nilai Q-Square lebih besar dari 0 
(nol) menunjukkan model mempunyai nilai predictive relevance, dan nilai Q-Square 
yang lebih kecil dari 0 (nol) menunjukkan model kurang memiliki nilai predictive 
relevance.   

E. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Penelitian ini berusaha mencari bukti empiris apakah penghargaan berbasis 
kinerja akan meningkatkan motivasi kerja dam kinerja karyawan (job performance). 
Melalui survei berbasis website ditemukan bukti empiris bahwa penghargaan 
berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap motivasi kerja dan motivasi kerja 
yang tinggi akan berpengaruh terhadap kinerja (job performance)  

Implikasi praktik dalam akuntansi manajemen adalah bahwa perancangan 
sistem pengendalian manajemen dalam upaya mencapai tujuan organisasi perlu 
memperhatikan faktor reward based performance dalam meningkatkan motivasi kerja 
karyawan. Motivasi kerja yang tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan dan 
kinerja karyawan yang tinggi akan mendukung kinerja organisasi yang baik pula.  
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2. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki S-Square yang kecil. Hal ini menunjukkan banyak faktor 
lain yang menyebabkan peningkatan motivasi karyawan dan kinerja karyawan 
selain faktor reward based performance 

3. Saran 

Riset selanjutnya perlu mencari faktor-faktor lain yang menjadi elemen dalam 
sistem pengendalian manajemen yang dapat meningkatkan motivasi kerja 
karyawan.  
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LAMPIRAN 

Tabel 1: Jenis kelamin 

Sex Jumlah Persentase 
Laki-laki 77 70% 
Perempuan 33 30% 
Total 110 100% 

 

Tabel 2. Pengalaman kerja responden 

 Jumlah 
responden 

Persentase 

dibawah 1 th 10 9% 
1-2 th 6 5% 
2-5 th 35 32% 
5-10 th 32 29% 
diatas 10 th 27 25% 
Total 90 100,0 

Tabel 3: Jabatan responden 

 
Staff 47 43% 
Supervisor 28 25% 
Manajer 35 32% 

 

Tabel 4. Outer Loading 

  Kinerja Motivasi Reward 
K1 0,702137     
K10 0,68924     
K3 0,750132     
K4 0,728886     
K6 0,767036     
K7 0,708716     
K9 0,660317     
M1   0,816764   
M2   0,878603   
M3   0,795241   
M4   0,577848   
M6   0,708499   

RS1     0,865489 
RS2     0,865119 
RS3     0,786745 
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Tabel 4. Tabel reabilitas dengan cronbach alpha 

 cronbach alpha 
reward based performance 0,842 
motivasi kerja 0,819 
kinerja (job performance) 0,799 

 

Tabel 5. Inner Model T-Statistik 

  Kinerja Motivasi Reward 
Kinerja       
Motivasi 4,251089     
Reward 1,063204 2,830762   

 

Tabel 6. R-Square model penelitian 

 R 
Square 

Kinerja 0,165645 
Motivasi 0,07239 
Reward  

 

Tabel 7. Q-Square untuk predictive relevance 

 redundancy 

Kinerja 0,075116 
Motivasi 0,041323 
Reward  
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PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN 
EKONOMI, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN PADA 

KABUPATEN/KOTA  
DI PULAU SUMATRA 

Sudrajat* 

Dewi Sukmasari† 

ABSTRAK 

This study attempts to examine empirically the effect of financial performance on economic growth, 
unemployment and poverty at the district/city in the island of Sumatra. The samples in this study are 
the county/city in the island of Sumatra. Because of the development of the regional divisions then the 
samples will experience growth. Therefore the samples in this study will be grouped into districts/cities 
which experienced division and districts/cities which did not. Testing the hypothesis will be using path 
analysis by linear regression. The results of the testing show the probabilities value of 0.537 which 
means larger than α (0.05). This indicates that economic growth does not significantly influence 
poverty. Thus the third hypothesis is not proven. The results of statistical tests showed that economic 
growth is not a dominant factor affecting the level of poverty as indicated by the condition. It means 
that although the government can raise economic growth, but poverty levels still remain high. Another 
factor that is predicted to affect the level of poverty is unemployment, level of education and employment. 

Key words: financial performance, economic growth, unemployment, poverty 

A. PENDAHULUAN 

Keberhasilan pemerintah daerah tidak terlepas dari manajemen pengelolaan 
keuangannya karena keuangan daerah merupakan urat nadi keberlangsungan 
pemerintahan dan aktivitas pokok yang sangat mendukung kegiatan operasional 
pemerintah daerah. Apabila ditelusur secara rinci pengelolaan keuangan daerah akan 
bersumber pada saat pemerintah daerah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (RAPBD) sampai dengan pertanggungjawaban kepala daerah pada 
badan legislatif. Dengan diterapkannya penyusunan anggaran berbasis kinerja berarti 
semua kegiatan yang direncanakan harus berdasarkan pada out put bukan lagi pada   in 
put. Anggaran semacam ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mengelola 
keuangannya dengan menerapkan konsep value for money yaitu ekonomis, efektif dan 
effisien sehingga kinerja pemerintah daerah lebih mudah diukur. 

Penilaian kinerja pemerintah daerah sangat penting dilakukan untuk memberikan 
arahan dan panduan berkaitan dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya 
penilaian kinerja ini diharapkan pemerintah daerah akan bekerja semakin baik, 
transparan dan akuntabel. Evaluasi kemampuan pemerintah daerah dapat dilakukan 
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dengan menggunakan indikator masukan, keluaran, hasil dan dampak (UU No, 32 
Tahun 2004). Penilaian kinerja yang berkaitan dengan anggaran dapat berupa penilaian 
dengan menggunakan rasio-rasio antar komponen dalam laporan keuangan pemerintah 
daerah (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas). 

Sejak keterpurukan krisis ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia secara 
perlahan mulai membaik. Berdasarkan data BPS sejak perioda 1999-2003 tingkat 
pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,7 persen. Sementara pada perioda 2004-2006 
pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,4 persen dan pada akhir tahun 2009 
pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat 
bertahan dari pengaruh krisis perekonomian dunia memiliki laju pertumbuhan 
ekonomi diatas 5 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat 
mengindikasikan jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat. Teori ekonomi 
menyatakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi,  yang dinyatakan  semakin banyak 
out put nasional, mengindikasikan semakin banyak orang yang bekerja sehingga 
seharusnya mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Hal inilah yang menimbulkan 
pertanyaan mengapa kemiskinan dan pengangguran masih meningkat sementara  
pertumbuhan ekonomi semakin meningkat (Siregar, 2009).  

Penelitian berkaitan dengan pengukuran kinerja, pertumbuhan ekonomi dan 
pengangguran sudah pernah dilakukan dengan menggunakan sampel kabupaten/kota 
di Jawa Timur (Hamzah, 2007). Menurut Halim (2002), pemerintah kabupaten/kota di 
pulau Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan kabupaten/kota di 
luar pulau Jawa-Bali. Penelitian berkaitan dengan pengukuran kinerja, pertumbuhan 
ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di luar pulau Jawa belum pernah dilakukan. 
Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini mencoba untuk menguji secara empiris 
pengaruh kinerja  keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan 
kemiskinan pada kabupaten/kota di pulau Sumatra. 

Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan yang ada dirumuskan sebagai 
berikut: 
1) Apakah pengukuran kinerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

kabupaten/kota di pulau Sumatra? 

2) Apakah pengukuran kinerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran pada 

kabupaten/kota di pulau Sumatra? 

3) Apakah pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di 

pulau Sumatra? 

B. RERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Kinerja Keuangan 

Kinerja merupakan kemampuan individu atau organisasi dalam mewujudkan 
anggaran/rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik buruknya kinerja 
tergantung seberapa besar pencapaian/realisasi dibandingkan dengan 
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anggaran/rencana yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan merupakan peniaian 
yang menggunakan indikator keuangan. Menurut Halim (2001) kinerja keuangan 
adalah usaha mengidentifikasi cirri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan 
yang tersedia. Dalam kaitan dengan pemerintah daerah kinerja keuangan yang 
dapat digunakan diantaranya adalah rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio 
efisiensi  dan rasio pertumbuhan. 

Rasio kemandirian atau otonomi fiscal merupakan tingkat kemampuan 
pemerintah daerah dalam membiayai kegitan pemerintahan berdasarkan 
Pendapatan Asli Daerahnya dan sumber dana dari pihak luar. Semakin tinggi 
tingkat rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah daerah semakin 
baik demikian sebaliknya. Untuk mengukur rasio kemandirian digunakan formula 
sebagai berikut: 

Rasio kemadirian =  Pendapatan Asli Daerah 
   Total Pendapatan 

 Efektif dapat berarti kemampuan pemerintah daerah untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian efektif berkaitan antara out put dengan tujuannya pemerintah 
untuk menyediakan pelayanan terhadap masyarakat. Berkaitan dengan anggaran 
pemerintah daerah efektifitas bisa diartikan sebagai kemampuan pemerintah 
daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan anggarannya. 
Berdasarkan hal tersebut efektifitas dapat dicari dengan formula sebagai berikut: 

Rasio Efektifitas = Realisasi Penerimaan PAD 
   Anggaran Penerimaan PAD 

Kriteria penilaian efektifitas adalah sebagai berikut (Medi, 1996 dalam 
Hamzah, 2007):  

No Prosentase Keterangan 

1  100% Sangat efektif 
2 90% - 100% Efektif 
3 80% - 90% Cukup efektif 
4 60% - 80% Kurang efektif 
5 < 60% Tidak efektif 

 
Efisiensi secara umum berarti perbandingan antara out put dengan in put. 

Suatu organisasi dikatakan efisien apabila dengan in put yang sama mampu 
menghasilkan out put yang lebih besar atau dengan out put sama digunakan nilai in 
put yang lebih kecil. Dari perbandingan tersebut berarti semakin kecil rasio 
efektifitas maka organisasi dikatakan semakin efisien. Berkaitan dengan anggaran 
pemerintah daerah efisiensi dihubungkan dengan nilai realisasi pengeluaran dan 
nilai realisasi penerimaan. Secara formula efisiensi dirumuskan sebagai berikut:  

Rasio Efisiensi =  Realisasi Pengeluaran 
    Realisasi Penerimaan 

Kriteria penilaian efisiensi adalah sebagai berikut (Medi,1996 dalam Hamzah, 
2007): 

No Prosentase Keterangan 
1  100% Tidak Efisien 
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2 90% - 100% Kurang Efisien 
3 80% - 90% Cukup Efisien 
4 60% - 80% Efisien 
5 < 60% Sangat Efisien 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat perkembangan dan kegiatan dalam 
bidang perekonomian yang dapat menyebabkan perputaran barang dan jasa baik 
pada lingkup masyarakat maupun pemerintah. Pertumbuhan ekonomi juga bisa 
dijadikan sebagai dasar pergerakan tingkat kemakmuran masyarakat yang dapat 
dilihat dari tinggi rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran. Dengan 
demikian semakin tinggi tingkat kemakmuran masyarakat seharusnya dibarengi 
dengan menurunya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam penelitian ini 
tingkat pertumbuhan ekonomi diproksikan dengan Pendapatan Domestik Bruto 
per kapita (PDRB) perkapita). 

Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa perrtumbuhan 
ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan 
barang dan jasa keapada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga 
memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi 
penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang 

Todaro (1997) dalam Hamzah (2007) menyebutkan bahwa secara spesifik 
ada tiga factor utama pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, 
pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah 
angkatan kerja yang diangap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. 

3. Pengangguran 

Pengangguran adalah penduduk yang  tidak bekerja, tetapi sedang mencari 
pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang 
tidak mencari pekerjaan karena tidak meungkin mendapatkan pekerjaan 
(discouraged workers) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah 
diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (Putong,2003 
dalam Hamzah Ardi,2007). Lebih lanjur Artuhur Okun (dalam Putong,2003; 
Hamzah Ardi,2007) mengatakan apabila GNP tumbuh 2,5% diatas trendnya yang 
telah dicapai pada tahun tertentu, maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 
1%. Jadi 1%/2,5%=0,4%. Apabila tingkat pengangguran ingin diturunkan 
sebesar 2%, maka pertumbuhan ekonomi haruslah dipacu agar bias tumbuh 
sebesar 5% diatas rata-rata.  

Berdasarkan pemaparan tersbut hipotesis yang diajukan adalah sebagai 
berikut: 
Ha1:  Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, ,rasio efektifitas, dan rasio efisiensi 

secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di 
pulau Sumatra. 
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Ha2:   Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pengangguran 
pada  kabupaten/kota di pulau Sumatra.  

Ha3:  Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh terhadap  kemiskinan pada 
kabupaten/kota di pulau Sumatra. 

C. DESAIN PENELITIAN 

1. Pemilihan Sampel dan Sumber Data 

Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di pulau Sumatra. Dengan 
adanya perkembangan pemekaran wilayah maka sampel akan mengalami 
perkembangan, oleh karena itu sampel dalam penelitian ini akan dikelompokkan 
menjadi kabupaten/kota yang mengalami pemekaran dan kabupaten/kota yang 
tidak mengalami pemekaran. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekonder berupa 
laporan keuangan pemerintah daerah (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan 
Laporan Arus Kas) yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah (DJPKPD). Data lain yang berkaitan dengan tingkat 
pengangguran dan PDRB perkapita diperoleh dari PBS setempat.  

2. Desain Penelitian & Model Pengujian  

Secara skematis untuk menggambarkan alur permasalahan dan jawaban yang 
diharapkan serta model pengujian digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kinerja Keuangan 

Pengujian hipotesis akan menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan 
regresi linier. Dalam analisis jalur ini juga akan dianalisis besarnya pengaruh 
variabel eksogen terhadap variabel endogen dan besarnya pengaruh diantara 
variabel tersebut. Dalam analisis ini di samping diuji pengaruh langsung juga 
dilakukan pengujian pengaruh tidak langsung dan pengaruh total.  

 

Pertumbuhan 
Ekonomi 

Pengangguran 

Kemiskinan 

Rasio Kemandirian  

Rasio Efektifitas 

Rasio Efisiensi 



Analisis Performa Keuangan........(Yenni A. dan Hendriyanto B.) 

 

  67

Dalam pengujian regresi, sebelum dilakukan pengujian maka harus dilakukan 
uji asumsi klasik untuk menjamin bahwa data tersebut memenuhi kriteria BLUE   
(best linear unbias estimator). Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah uji normalitas.  

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan/menggambarkan nilai 
rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan deviasi standar antara variabel 
penelitian. Statistik deskriptif dari data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kemandirian 210 ,010 1,000 ,06314 ,074645 

Efisiensi 210 ,090 23,070 1,06914 1,535500 

PDRBperkapita 
210 2.665.400,00 25.177.240,0

0 
8.268.482,7

132 3.772.246,26581 

Kemiskinan 210 10,700 1.908,890 603,43181 501,838076 

Pengangguran 210 ,060 ,144 ,10397 ,024331 

Valid N (listwise) 210     

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa sampel yang digunakan 
berjumlah 210 sampel yang terdiri atas 30  kabupaten/kota dipropinsi Sumatra 
perioda 2001 – 2007. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan pengujian statistik regresi maka harus dilakukan 
pengujian normalitas hal ini untuk memastikan bahwa data yang akan 
diregres memiliki nilai residual yang berdistribusi secara normal. Uji 
normalitas dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov Smirnov karena 
pengujian secara statistik akan memberikan hasil yang lebih valid 
dibandingkan dengan pengujian secara grafik (P Plot). Hasil pengujian 
normalitas dengan Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  KEMANDIRI

AN1 

EFISIENSI

1 PDRBK1 

KEMISKINA

N1 

PENGANGG

URAN1 

N 210 210 210 210 210 

Normal Parametersa Mean 
.0631 1.0691 

8.2685E

6 
603.4318 .1040 

Std. Deviation 
.07465 1.53550 

3.77225

E6 
501.83808 .02433 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .248 .431 .084 .232 .142 

Positive .192 .431 .084 .232 .103 

Negative -.248 -.367 -.072 -.119 -.142 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.598 6.239 1.222 3.357 2.063 

Asymp. Sig. (2-tailed) .220 .250 .101 .530 .550 

a. Test distribution is Normal.      

       

 
Dari hasil pengujian normalitas dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

penelitian terdistribusi secara normal, hal ini dapat dilihat dari nilai Asymp. 
Signifikan yang lebih besar dari α (0,05).  

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan software SPSS 16 dengan 
menggunakan probabilitas (p-value) masing-msing koefisien regresi variabel 
independen dibandingkan dengan tingkat signifikansi  (0,05), yang berarti bahwa 
tingkat keyakinan penelitian ini adalah sebesar 95% atau resiko tingkat kesalahan 
dalam adalah sebesar 5%. 
a. Kinerja Keuangan 

Pengujian terhadap hipotesis pertama bertujuan untuk membuktikan 
pengaruh kinerja keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio efisiensi 
secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di 
pulau Sumatra.  
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Tabel  3 

Hasil pengujian Hipotesis Ha1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.333E6 303890.873  24.129 .000 

KEMANDIRIAN1 4.695E7 6.211E6 .929 7.559 .000 

EFISIENSI1 -1.897E6 301923.885 -.772 -6.285 .000 

a. Dependent Variable: PDRBK1     
 

 
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa  kinerja keuangan berupa rasio 

kemandirian dan rasio efektifitas berpengaruh secara signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini diproksikan dengan PDRB perkapita 
sehingga secara statistic Ha1 tidak dapat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 
kabupaten/kota di pulau Sumatra yang dijadikan sampel penelitian memiliki 
tingkat kemandirian yang cukup tinggi dalam membiayai kebutuhan finansial 
daerahnya di samping itu dalam pengelolaan keuangan telah dilakukan secara 
efisien sehingga mampu meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. 

b. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran 

Tabel  4 

Hasil pengujian Hipotesis Ha2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .097 .004  24.152 .000 

PDRBK1 7.979E-10 .000 .124 1.798 .074 

a. Dependent Variable: PENGANGGURAN1    
 
 

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
Pertumbuhan ekonomi secara yang diproksikan oleh PDRB perkapita terhadap 
tingkat    pengangguran pada  kabupaten/kota di pulau Sumatra. Hasil pengujian 
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menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,074 atau lebih besar dari α 
sehingga hipotesis kedua secara statistic tidak terbukti atau dengan kata lain 
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Kondisi ini 
mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi 
perekonomian secara makro, sedangkan factor yang mempengarui tingkat 
pengangguran tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi saja melainkan bias berasal 
dari faktor lain yaitu tingkat pendidikan, kondisi geografis dan infrastruktur yang 
disediakan oleh pemerintah. 

3.  Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan 

Pengujian terhadap hipotesis ketiga bertujuan untuk penguji pengaruh 
Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di pulau 
Sumatra. 

Tabel  5 

Hasil Pengujian Hipotesis Ha3 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 556.366 83.722  6.645 .000 

PDRBK1 5.692E-6 .000 .043 .618 .537 

a. Dependent Variable: KEMISKINAN1    
 
 

Dari hasil pengujian menjukkan bahwa nilai probabilitias/signifikansi 0,537 
yang berarti lebih besar dari α (0,05) hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan 
ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Dengan 
demikian hipotesis ke tiga tidak terbukti. Berdasarkan hasil pengujian secara 
statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan factor 
dominan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan hal ini ditunjukkan oleh kondisi 
meskipun pemerintah mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi namun tingkat 
kemiskinan masih tinggi. Faktor lain yang diprediksi mempengaruhi tingkat 
kemiskinan adalah pengangguran, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ambil kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: 
1) Secara statistis rasio kemadirian, rasio efisiensi berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB perkapita. Hal ini 
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menunjukkan bahwa pada kabupaten/kota yang dijadikan sampel dalam penelitian 

ini memiliki tingkat kemadirian perekonomian daerah yang cukup tinggi dan 

pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan dengan efisien sehingga mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

2) Pertumbuhan ekonomi bukan merupakan factor utama yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran. Dengan demikian terdapat factor-faktor dominan yang 

mempengaruhi tingkat pengangguran diluar variabel penelitian ini. 

3) Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan juga memiliki banyak faktor yang 

mempengaruhi seperti pendidikan, pengangguran dan factor lain selain variabel 

penelitian ini. 

Untuk penelitian selanjutnya penulis meyampaikan saran-saran sebagai berikut: 
1) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah sampel dan dapat 

dibandingkan antara kabupaten di pulau Sumatra dengan luar pulau Sumatra. 

2) Selain menggunakan data sekonder juga dapat digunakan data primer dengan 

kuisioner sehingga data yang diperoleh lebih menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya. 

 

REFERENSI 

Basry, Faisal, 2002. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.  
Boediono, 1998. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE UGM. 
Cooper, Donald R. dan Pamela Schindler. 2001. Business Research Method. Seventh 

Edition. McGraw-Hill. 
Dritsakis, Nikolaos dan Antonis Adamopoulos. 2004. A Causal Retationship between 

Government Spending dan Economic Development: An Empirical 
Examination of the Greek Economy. Aplied Economics 36, 457-464. 

Ghozali, Imam. 2006. Statistik Multivariat SPSS. Semarang: BP Undip. 
Gujarati, N. Damodar. 1998. Basic Econometrics. International Edition. Prentice-Hall 

International, Inc. 
Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP 

YKPN. 



Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 16  No. 1, Januari- Juni 2011 

 72

Haryadi, Bambang. 2002. Analisis Pengaruh Fiskal Stress terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah 
(Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Timur). Simposium Nasional Akuntansi V. 

Haryanto, Joko Tri. 2005. Analisa Dana Alokasi Umum (DAU) Kaitannya dengan 
Penciptaan Kemandirian Daerah di Era otonomi: Studi Kasus 30 Propinsi di 
Indonesia. Simposium Riset Ekonomi II.  

Hamzah, Ardi. 2007. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan: (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 kota 
di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). Skripsi. Universitas Trunojoyo. 

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. 
Putong, Iskandar. 2003. Ekonomi Mikro dan Makro. Edisi 2. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
Saragih. 2005. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia 

Indonesia. 
Sudrajat. 2008. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Propinsi Lampung. Makalah. 
----------.2010. The Phenomenom of Flypaper Effect in Regencies/Municipality in 

Lampung Province. Makalah. 



 
73

ANALISIS PERFORMA KEUANGAN BPR KONVENSIONAL  
(STUDI KASUS: BPR DI JAWA DAN SUMATRA) 

Yenni Agustina* 

Hendriyanto Budiman† 

ABSTRACT 

This study aims to determine whether there are differences on financial performance average which are 
proxied by CAR, NPLs, ROA, BOPO, and LDR based on the CAMELS ratios. Samples of 
this study are conventional BPRs which published their financial statements in the period 2007 to 
2009. Based on the results of hypothesis testing, it is statistically concluded that conventional BPRs in 
Java and Sumatra have the difference in LDR ratio.  

Keywords: Financial performance, CAMELS 

A. PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG  

Bank Perkreditan Rakyat atau yang disingkat dengan BPR merupakan salah satu jenis 
perbankan yang bertugas untuk menyalurkan bantuan permodalan usaha kepada unit 
usaha baik yang berskala kecil, sedang, maupun besar.  Akibatnya BPR pun dituntut 
untuk tetap dapat bertahan dalam berbagai keadaan.  Salah satu usaha yang dijalankan 
yaitu dengan tetap menjaga kesehatan atas kinerja perbankan itu sendiri sesuai dengan 
aturan BI. 

 Seiring berjalan waktu, BPR pun semakin tumbuh pesat, hal ini tercermin pada 
peningkatan beberapa indikator kinerja. Volume usaha BPR mengalami peningkatan 
sebesar 39%, yang terutama disumbang oleh simpanan masyarakat dan kredit yang 
diberikan. Sementara itu penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan 
meningkat 30% dengan 5,6 juta penabung, sedangkan deposito meningkat sebesar 
4,8% dengan 438 ribu deposan. Dari sisi kredit yang diberikan terjadi peningkatan 
sebesar 36% dengan jumlah debitur sebanyak 2,5 juta nasabah (Purnama, 2009).  
Sedangkan jika ditinjau dari segi asset untuk tahun 2009 pada skala nasional akan 
terangkum dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 1. Rekapitulasi Total Aset BPR Konvensional di Indonesia 

No Wilayah Jumlah BPR 
Konvensional Total Aset 

1 Jawa 1.178 Rp24.283.378.330 

2 Sumatera 255 Rp7.523.153.167 
3 Bali 142 Rp2.663.314.478 
4 Kalimantan 53 Rp3.186.229.895 

5 Sulawesi 58 Rp924.791.337 
6 Nusa Tenggara 72 Rp643.754.016 
7 Maluku 3 Rp211.301.622 

8 Papua 6 Rp215.373.915 
Total Aset Skala Nasional  Rp37.554.284.562  

Sumber: Data Bank Indonesia tahun 2009 
Dari data tersebut dapat dilihat perbedaan total aset wilayah Jawa lebih besar 

dibandingkan wilayah lainnya. Pulau Jawa menduduki peringkat teratas yang kemudian 
diikuti oleh pulau Sumatra.  Namun, timbul pertanyaan apakah perbedaan dari sisi aset 
menyebabkan perbedaan yang siginifikan pada kinerja BPR.  Berdasarkan latar 
belakang tersebut, maka peneliti bermaksud membuktikannya secara empiris dengan 
menggunakan rasio camels.   

2.  RERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Berdasarkan UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU 
No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan BPR adalah Bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah 
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran  BPR 
sebagai salah satu tonggak utama dalam perputaran roda perekonomian Negara tentu 
saja dituntut untuk bisa mempertahankan eksistensinya didunia bisnis saat ini.  Hal ini 
tentu saja sangat berkaitan erat dengan kinerja yang telah diraih oleh BPR.   

Banyak instrumen yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kinerja suatu 
perbankan, salah satunya rasio camels.  Rasio ini sudah banyak digunakan oleh peneliti 
dalam mengukur kinerja suatu perusahaan.  Rasio ini sendiri terdiri dari aspek 
permodalan (capital), kualitas aset produktif (asset), manajemen (management), rentabilitas 
(earnings), likuiditas (liquidity), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity).   

Pada penelitian sebelumnya, Wijaya (2005) meneliti tentang perbandingan risiko 
keuangan BPR Konvensional dan BPR Syariah dengan data laporan keuangan bank 
khususnya neraca dan laporan laba rugi pada tahun 2001-2003. Peneliti menggunakan 
Rasio Likuiditas (Loan to Deposit Ratio), Rasio Solvabilitas (Capital Adequacy Ratio), dan 
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Rasio Rentabilitas (Return on Asset). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat 
rasio keuangan BPR Syariah lebih baik dibandingkan BPR Konvensional dan tingkat 
risiko keuangan BPR Syariah lebih rendah dibandingkan BPR Konvensional. 

Sochih (2000), meneliti tentang analisis tentang kesehatan bank ditinjau dari 
CAMEL (Studi Kasus pada PT BPRS Margirizki Bahagia) dengan data diperoleh 
berdasarkan laporan keuangan bank pada perioda 1998-2000. Alat ukur kinerja yang 
dipakai Capital Adequacy Ratio, Aset produktif yang diklasifikasikan, Return On Asset, 
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Loan to Deposit ratio.  Peneliti 
menyimpulkan kondisi perusahaan sehat dengan total nilai kredit 93, 91, 97 yang cukup 
meyakinkan predikat sehat berdasarkan ketetapan Bank Indonesia. 

Ghani (2008), melakukan penelitian tentang analisis kinerja pada PD BPR Pasar 
Kota Bandar Lampung dengan menggunakan rasio Analisis Kualitas Aset Produktif, 
Rasio  Profitabilitas, Rasio Efisiensi dan CAMEL. Hasil penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa kinerja BPR belum optimal, hanya Analisis Kualitas Aset 
Produktif yang berada pada standar ketetapan Bank Indonesia. Sedangkan 
menggunakan analisis CAMEL, hanya pada analisis Capital, dan Asset yang berada pada 
standar ketetapan Bank Indonesia. 

Rasio keuangan yang dipakai dalam menganalisis perbandingan kinerja BPR 
Konvensional di Jawa dan Sumatera dapat didukung pula dari perbedaan luas  wilayah 
dan sumber daya yang terdapat pada masing-masing daerah. Dalam kenyataannya, Jawa 
dan Sumatera memiliki luas wilayah dan kepadatan penduduk yang berbeda, hal ini 
tentu berpengaruh pada kegiatan usaha BPR dalam membutuhkan tenaga kerja dan 
sumber daya berpotensial. Selain itu, untuk menjaga kelangsungan operasional 
perusahaannya, BPR setiap daerah memiliki strategi usaha yang berbeda demi 
tercapainya sasaran dalam pelayanan lebih dekat dengan nasabah. Sehingga dalam 
peningkatan kinerja BPR Konvensional baik di Jawa maupun di Sumatera dapat 
dilakukan secara optimal.  Maka, berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu, maka 
peneliti merumuskan hipotesis untuk masing-masing rasio, yaitu: 
Ha1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara Capital Adequacy Ratio (CAR) BPR 

Konvensional di Jawa dan Sumatera. 
Ha2 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara Non Performing Loan (NPL) BPR Konvensional 

di Jawa dan Sumatera. 
Ha3 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara Return On Asset (ROA)  
BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera. 
Ha4 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera. 
Ha5 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR Konvensional 

di Jawa dan Sumatera. 

3. METODA PENELITIAN 

a. Sumber Data 
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Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data-data sekonder yaitu data-
data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain. 
Misalnya, laporan keuangan BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera tahun 
2007 sampai dengan tahun 2009 yang terdaftar di Bank Indonesia dan 
dipublikasikan melalui internet (http://www.bi.go.id). 

b. Populasi dan Sampel Penelitian 

1) Populasi 
Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh BPR 
Konvensional yang berada di Jawa dan Sumatera. 

2) Sampel 
Metoda pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, 
yang dalam hal ini sampel yang dipilih menetapkan kriteria, yaitu: 
Sampel yang digunakan adalah BPR Konvensional yang memiliki total 
aset di atas Rp 10 Milliar yang terdapat di Jawa dan Sumatera yang 
terdaftar di Bank Indonesia serta menerbitkan dan mempublikasikan 
laporan keuangannya selama perioda pengamatan yaitu tahun 2007-2009 
melalui situs Bank Indonesia (http://www.bi.go.id). 

Tabel 2. Nama-nama BPR Konvensional yang menjadi objek penelitian 
berdasarkan kriteria yang ditentukan. 

No BPR Konvensional di Jawa No BPR Konvensional di Sumatera 
1. PT BPR Cahaya Fajar 1. PT BPR Ingin Jaya 
2. PT BPR Mitra Dana Utama 2. PT BPR Prima Tata Patumbak 
3. PT BPR Bank Sleman 3. PT BPR Berok Gunung Pangilun 
4. PT BPR Artha Mukti Sentosa 4. PT BPR Artha Prima Persada 
5. PT BPR Surya Artha Utama 5. PT BPR Mitra Central Dana 
6. PT BPR Niaga Mandiri 6. PT BPR Mitra Rakyat Riau 
7. PT BPR Tapeuna Dana 7. PT BPR Arta Kedaton Makmur 
8. PT BPR Daya Lumbung Asia 8. PT BPR Musi Artha Surya 
9. PT BPR Hariarta Sedana 9. PT BPR Mitra Lestari 
10. PT BPR Sarana Utama Multidana 10. PT BPR Aji Caka 
11. PT BPR Artharindo 11. PT BPR Bumiasih 
12. PT BPR Mandiri Artha Abadi 12. PT BPR Rangkiang Aur 
13. PT BPR Prima Kredit Utama 13. PT BPR Multi Dana Mandiri 
14. PT BPR Jawa Timur 14. PT BPR Artha Margahayu 
15. PT BPR Madani Sejahtera Abadi 15. PT BPR Eka Bumi Artha 
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c. Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 
keuangan perbankan yang diwakili dengan rasio permodalan, rasio aset 
produktif, rasio rentabilitas dan rasio likuiditas. Dalam penelitian ini tidak 
dapat digunakan rasio CAMELS (Capital, Asset, Management, Earnings, 
Liquidity, Sensitivity) sepenuhnya, karena keterbatasan pengetahuan dalam 
mengukur rasio manajemen dan sensitivitas. Selain itu juga karena dari 
laporan keuangan tidak dapat diketahui kualitas manajemen dan untuk 
mengetahuinya harus  menggunakan kuisioner dalam mengajukan yang 
dibuat oleh ahlinya sebagai ukuran manajemen yang baik. 

Maka rasio keuangan yang digunakan adalah rasio untuk mengukur 
kinerja perbankan yang diproksikan dengan rasio permodalan, rasio kualitas 
aset produktif, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas yang digunakan oleh 
Dendawijaya (2003) dan  terdiri dari : 
3) Capital (Rasio Permodalan) 

Dalam aspek permodalan diwakili oleh variabel rasio Capital Adequacy 
Ratio (CAR) yang merupakan indikator untuk mengukur kecakupan 
modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang menimbulkan 
risiko (kredit, surat berharga, tagihan pada bank). 

CAR =     x 100% 

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk 
kategori bank sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8%. 

4) Asset (Rasio Kualitas Aset Produktif) 
Dalam menentukan ukuran kemampuan bank dalam aspek kualitas aset 
produktif dapat diwakilkan oleh rasio Non Performing Loan (NPL) yang 
digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 
mengelola kredit bermasalah yang diberikan. Semakin tinggi rasio ini 
maka akan semakin buruk kualitas kredit yang diberikan oleh bank. 

NPL =     x 100% 

Berdasarkan ketentuan BI standar NPL yang baik adalah di bawah 5 %. 
5) Earnings (Rentabilitas) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 
meningkatkan laba atau keuntungan. Aspek ini juga dapat mengukur 
tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank bersangkutan. 
Aspek ini diwakili oleh variable rasio : 

̶ Return on Asset (ROA) digunakan untuk menunjukkan kemampuan 
bank dalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan. ROA 
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dihitung dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total 
aset. 

ROA =     x 100% 

̶ Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 
dalam melakukan kegiatan operasional. Standar BOPO yang 
ditetapkan BI adalah 60%-80%. 

BOPO =     x 100% 

6) Liquidity (Likuiditas) 
Aspek likuiditas diwakili oleh rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang 
merupakan rasio dalam menyatakan seberapa jauh kemampuan bank 
dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan 
dengan mengandalkan kredit atau dengan kata lain kemampuan bank 
dalam menyediakan kredit yang layak dibiayai sebagai sumber 
likuiditasnya. Berdasarkna ketentuan BI standar LDR yang baik adalah 
maksimal 110%.  

LDR =   x 100% 

d. Alat Analisis 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa metoda yang digunakan untuk 
menganalisis data yang diperoleh. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
1) Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk  menjelaskan kinerja keuangan antara 
BPR konvensional di Jawa dan Sumatera yang menjadi objek penelitian 
selama perioda tiga tahun yaitu pada tahun 2007 sampai tahun 2009. 
Hasil analisis meliputi perbandingan Mean rasio CAMEL BPR 
Konvensional di Jawa dan Sumatera. 

2) Uji Normalitas Data 
Pengujian terhadap normalitas data dilakukan sebelum melakukan 
metoda statistik yang digunakan yaitu statistik parametrik atau statistik 
non parametrik. Pengujian normalitas akan dilakukan dengan menguji 
Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 0,05. 
Dasar pengambilan keputusan adalah: 

̶ Jika Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka data berdistribusi normal. 
̶ Jika Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 maka data berdistribusi taknormal. 
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3)  Uji Beda Rata-Rata 
Berdasarkan uji normalitas diatas maka apabila data berdistribusi normal 
dapat dilakukan dengan statisitk parametrik dengan menggunakan 
Independent sample T-Test. Sedangkan apabila data berdistribusi tidak 
normal maka digunakan statistik nonparametrik yaitu Mann Whitney U-
Test. Kedua uji ini akan mengahasilkan simpulan apakah rasio CAMEL 
kinerja keuangan kedua kelompok perbankan tersebut mempunyai 
perbedaan rata-rata yang signifikan atau tidak. 
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 
dan software SPSS 17.0 (Statistical Product and Service Solution) dengan tingkat 
kepercayaan sebesar 95% dan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. 

e. Pengujian Hipotessis 

Alat analisis dengan uji hipotesis dilakukan untuk menguji dan memberikan 
bukti yang meyakinkan terhadap hipotesis dalam penelitian ini yang berkaitan 
dengan ada tidaknya perbedaan yang signifikan dari rasio-rasio yang telah 
disebutkan. 
Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis ini adalah: 
1. Menghitung rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur 

kinerja perbankan yang terdiri dari Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL), Return On Asset (ROA), Beban Operasional 
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Liquidity to Deposit Ratio 
(LDR). 

2. Perhitungan rata-rata kinerja keuangan BPR Konvensional daerah Jawa 
sebagai variabel X1 dan BPR Konvensional daerah Sumatera sebagai 
variabel X2. 

3. Variabel BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera diuji dengan uji beda 
rata-rata. Apabila data berdistribusi normal dapat dilakukan dengan 
statistik parametrik dengan Independent Sample T-Test, sedangkan apabila 
data berdistribusi tidak normal, maka digunakan statistik non parametric 
yaitu Mann-Whitney U-Test. 

4. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan dalam penelitian ini 
terhadap hasil pengolahan data berdasarkan nilai probabilitas dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
̶ Jika probabilitas < 0,05 maka Ha diterima. 
̶ Jika Probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak. 

4. PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji normalitas terhadap rasio Capital Adequacy Ratio, Return On Asset 
dan Loan to Deposit Ratio diatas diperoleh data-data berdistribusi normal, maka uji 
statistiknya akan dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik Independent 
Sample T-test. Sedangkan untuk rasio Non Performing Loan dan Beban Operasional 
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Pendapatan Operasional data-datanya berdistribusi tidak normal, makauji 
statistiknya dapat menggunakan statistik nonparametrik Mann-Whitney U-test.  

Tabel 3. Uji Hipotesis 1 

 

 

 

 

 
Dari uji Independent Sample T-test  terhadap rasio Capital Adequacy Ratio 

diperoleh nilai Asyimp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,794. Hasil uji hipotesis terhadap 
rasio Capital Adequacy Ratio (Ha1) pada taraf signifikansi 5% nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) > 0,05 maka secara statistis Ha1 tidak  terdukung. Dengan demikian 
disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Capital 
Adequacy Ratio BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera. 

Tabel 4. Uji Hipotesis 2 

Rasio 
Mean Mean Asymp. Sig.(2-

tailed) BPR Konvensional 
Jawa 

BPR Konvensional 
Sumatera 

NPL 

 

41,02 

 

49,98 

 

0,104 

 
 
Berdasarkan uji Mann-Whitney U-test terhadap rasio Non Performing Loan 

diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,104. Hasil uji hipotesis terhadap 
rasio Non Performing Loan (Ha2) dengan taraf signifikansi 5% nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) > 0,05 maka Ha2 secara statistis tidak terdukung atau gagal untuk 
menolak H02. Hasil ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
antara Non Performing Loan BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera. 

Rasio Mean 
BPR Konvensional 

Jawa 

Mean 
BPR Konvensional 

Sumatera 

Asymp. Sig.(2-
tailed) 

CAR 20,72 20,27  0,794 
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Tabel 5. Uji Hipotesis 3 

Rasio 
Mean Mean Asymp. Sig.(2-

tailed) BPR Konvensional 
Jawa 

BPR Konvensional 
Sumatera 

ROA 47,77 43,23 0,410 
 
Pengujian hipotesis terhadap Return On Asset yang yang  menggunakan uji 

Mann-Whitney U-test diperoleh hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,410. Dengan 
demikian uji hipotesis terhadap Return On Asset (Ha3) dengan taraf 
signifikansi 5% dan  nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 menunjukkan bahwa 
Ha3  secara statistis tidak terdukung atau tidak diterima. Simpulannya berarti 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Return on Asset BPR 
Konvensional di Jawa dan Sumatera. 

Tabel 6. Uji Hipotesis 4 

Rasio 
Mean Mean Asymp. Sig.(2-

tailed) BPR Konvensional 
Jawa 

BPR Konvensional 
Sumatera 

BOPO 82,84 81,31 0,611 

 

Berdasarkan hasil output Independent Sample T-Test yang menguji rasio Beban 
Operasional Pendapatan Operasional diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 
sebesar 0,611, maka untuk uji hipotesis terhadap Beban Operasional 
Pendapatan Operasional (Ha4) tidak dapat diterima secara statistis. Hal ini 
disebabkan karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05. Hasil ini menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Beban Operasional 
Pendapatan Operasional BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera. 
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Tabel 7. Uji Hipotesis 5 

Rasio 
Mean Mean Asymp. Sig.(2-

tailed) BPR Konvensional 
Jawa 

BPR Konvensional 
Sumatera 

LDR 82,66 72,02 0,001 

 

Berdasarkan uji Independen Sample T-test terhadapa rasio Loan to Deposit Ratio 
diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,001, maka untuk uji hipotesis Loan to 
Deposit Ratio (Ha5) dengan taraf signifikansi 5% nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05. 
Hal ini menunjukkan bahwa Ha5 secara statistis terdukung. Dengan demikian 
dapat disimpulkan behawa terdapat perbedaan yang signifikan antara Loan to 
Deposit Ratio BPR Konvensional di Jawa dan Sumatera. 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian dari uji statistis pada rasio CAMELS yang diproksi dengan CAR, 
NPL, ROA dan BOPO menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan. 
Hal ini dimungkinkan karena letak geografis Jawa dan Sumatera yang berdekatan 
sehingga pemanfaatan sumber daya dapat dioptimalkan secara merata. Selain 
itu,terdapat karakteristik sifat yang berbeda, yang dalam hal ini merupakan suatu 
strategi sumber daya manusia untuk menarik nasabah sebagai sasaran utama 
industri BPR. Untuk rasio LDR antara BPR Konvensional Jawa dan Sumatera 
terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dimungkinkan karena ruang lingkup 
sasaran konsumen wilayah Jawa yang lebih banyak dibanding Sumatera, sehingga 
penyaluran kredit pada BPR Konvensional Jawa sebagai usaha pokoknya terlihat 
lebih likuid daripada Sumatera. 
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ANALISIS KOMPARASI PERKEMBANGAN KEMAMPUAN  
KEUANGAN BERBASIS RASIO APBD ANTARA DAERAH  

DENGAN PDRB TINGGI DAN RENDAH DI ERA AUTONOMI  
(STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA TIMUR)  

Taufik Kurrohman* 

ABSTRACT 

This study evaluates the development financial ability between forward regions with behind region. The 
population of this study consist 38 regency and city in east java. Classification region in this study use 
GDRP’s (Gross Domestic Regional Product) data. The samples took from every region categories 
which have the same number from them. The  development  financial  ability  region  is  measured  by  
development  region financial  independency  ratio,  development  region  routine  expenditure  ratio  and 
development region expenditure harmony ratio. Finally, the result show that the regions with high 
GDRP have no different development liability financial comparing the region with low GDRP. Based 
on development region financial independency, routine expenditure and expenditure harmony ratio, the 
forward region have better ratio than behind region, but it’s not too different.  

Keywords: development financial ability  

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Seiring ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 
tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  serta  Undang-Undang  No. 25  tahun 1999  
jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat 
dan daerah  mengenai  pemberian  kewenangan  atau  autonomi  yang  luas,  nyata  
dan bertanggung  jawab  kepada  pemerintah  daerah  secara  proporsional.  Hal  
ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional,  
serta  perimbangan  keuangan  daerah  dan  pusat  secara  demokratis,  peran  serta  
masyarakat,  pemerataan  keadilan,  serta  memperhatikan  potensi  dan  keragaman  
daerah,  terutama  kepada  Pemerintah  Kabupaten  dan  Pemerintah  Kota.  Tujuan  
pemberian pengelolaan kewenangan dalam penyelenggaraan Autonomi Daerah adalah  
guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan ,dan keadilan sosial.  

Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah  daerah sangat menentukan 
berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah 
Daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah  di  berbagai  bidang  
untuk  melaksanakan  kedua  Undang-Undang  tersebut, autonomi  daerah  diyakini  
merupakan  jalan  terbaik  dalam  rangka  mendorong pembangunan  daerah.  
Menggantikan  sistem  pembangunan  terpusat  yang  oleh beberapa pihak dianggap 
sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya 
ketimpangan antar daerah.  

                                            
** Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember 
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Melalui autonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah 
semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya bertambah banyak.Implikasi  
dari  adanya  kewenangan  urusan  pemerintahan  yang  begitu  luas  yang diberikan 
kepada daerah dalam rangka autonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi suatu 
daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan  
beban  daerah  dalam  pelaksanaannya,  karena  semakin  besar  urusan pemerintah 
yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa 
aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya 
keuangan, sarana dan pra-sarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar  
kriteria  untuk  dapat  mengetahui  secara  nyata  kemampuan  daerah  dalam 
mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Kemampuan  daerah  yang  dimaksud  adalah 
sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna 
membiayai  kebutuhan  keuangan  daerah  tanpa  harus  menggantungkan  diri  pada 
bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.  

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang tercermin dalam 
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah (APBD)   yang   menggambarkan 
kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan  
tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan 
seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. kemampuan keuangan 
daerah ini merupakan salah satu kriteria utama dalam menilai kemandirian suatu 
daerah.Kemampuan keuangan daerah dengan PDRB tinggi lebih baik dari pada 
daerah dengan PDRB rendah.Namun, kemampuan keuangan tersebut hendaknya 
terus dijaga untuk selalu tumbuh setiap tahunnya.Kabupaten dan Kota yang dianggap 
memilki kemampuan keuangan yang baik tidak perlu lagi dikategorikan sebagai 
daerah tertinggal.Untuk itu, perkembangan kemampuan keuangan perlu diperhatikan 
dan dianalisis setiap perubahannya.  Sehingga diketahui  dan  dipahami  tingkat  
perkembangannya tersebut  dan  dapat  mengusahakan  agar  terus  mengalami  
pertumbuhan  setiap periodanya.  

Penelitian   ini   merupakan   analisis   komparasi   untuk   membandingkan 
perkembangan kemampuan keuangan antara daerah dengan PDRB tinggi dan daerah 
dengan   PDRB   rendah.   Diharapkan   dari   penelitian   akan   dapat   diketahui 
perkembangan  tingkat  kemampuan  keuangan secara  lebih nyata dan tidak hanya 
terjebak pada perkembangan yang hanya merupakan warisan perioda sebelumnya. 
Sehingga  diharapkan  akan  mendorong  setiap  pemerintah  daerah  untuk  terus 
mengembangkan daerahnya melalui kebijakan.  

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Autonomi Daerah  

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian autonomi 
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut 
Suparmoko  (2002:61) mengartikan autonomi daerah adalah kewenangan daerah 
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otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.  

Menurut Profesor Oppenhein (dalam Ibrahim, 1991:50) daerah otonom 
adalah bagian organis daripada negara, maka daerah otonom mempunyai 
kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dengan kata lain tetap terikat dengan 
negara kesatuan. Daerah otonom ini  merupakan  masyarakat  hukum  yaitu  
berhak  mengatur  dan  mengurus rumah tangganya sendiri.  

Pelaksanaan   autonomi   daerah   pada   hakekatnya   adalah   upaya   
untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  melaksanakan  
kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan 
masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas autonomi dan 
tugas pembantuan.  

Menurut  Mardiasmo (2002:169)  Untuk  meningkatkan  pelayanan  
publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya 
terkandung tiga misi utama pelaksanaan autonomi daerah dan desentralisasi 
fiskal, yaitu: 
1) Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  publik  dan 

kesejahteraan masyarakat.  
2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.  
3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi publik untuk berpartisipasi 

dalam proses pembangunan.  

a) Kemampuan Keuangan Daerah  

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam  
mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam 
bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan 
faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam 
melaksanakan autonomi daerah.  

Peraturan  Pemerintah  No.  105 tahun  2000  menyebutkan bahwa  
keuangan daerah  adalah  semua  hak  dan  kewjiban  daerah  dalam  rangka  
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang temasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Penerimaan dan 
Belanja Daerah (APBD).  

Berkaitan  dengan  hakekat  autonomi  daerah  yaitu  pelimpahan  
wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik ,dan 
pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan 
masyarakat, maka peranan data keuangan   daerah   sangat   dibutuhkan   
untuk   mengidentifikasi   sumber-sumber pembiayaan  daerah  serta  jenis 
dan  besar  balanja  yang  harus  dikeluarkan  agar perencanaan keuangan 
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang 
memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi,  
baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan 
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informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan 
keuangan daerah untuk melihat kemampuan / kemandirian daerah (Yuliati, 
2001:22)  

b) Analisis Rasio APBD  

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususunya terhadap APBD  
belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara 
bulat mengenai  nama  dan  kaidah  pengukurannya.  Meskipun  demikian  
dalam  rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, 
demokratis, efektif, efisien dan akuntabel,  analisis  rasio  terhadap  APBD  
perlu  dilaksanakan  meskipun  kaidah perakuntasian  dalam  APBD  
berbeda  dengan  laporan  keuangan  yang  dimiliki perusahaan swasta.  

Analisis  rasio  pada  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Daerah 
(APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu 
perioda dibandingkan dengan perioda sebelumnya sehingga dapat diketahui 
bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan 
dengan cara membandingkan dengan rasiokeuangan yang dimiliki suatu 
pemerintah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat 
maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi  
rasio  keuangan  Pemerintah  Daerah  tersebut  terhadap  Pemerintah  
Daerah lainnya.  

2. Penelitian Terdahulu  

Penelitian  tentang  analisis  komparasi  terhadap  keuangan  daerah  hanya 
beberapa  dilakukan  oleh  para  peneliti  sebelumnya.  Sebagian  besar  fokus  
pada perbandingan kemampuan keuangan sebelum dan sesudah autonomi 
daerah.  

Haryati  (2006) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 
membandingkan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah autonomi 
daerah di Kabupaten Sleman. Hasilnya  tingkat  kemandirian  daerah  pada  
masa  sebelum  autonomi  daerah  lebih rendah dibandingkan setelah autonomi 
daerah diberlakukan. Kebutuhan fiskal sebelum autonomi  daerah  lebih  rendah  
dari  pada  sesudah  autonomi  daerah  diberlakukan. Kapasitas fiskal sebelum 
kebijakan autonomi daerah lebih tinggi dari pada sesudah kebijakan  
autonomi  daerah  diberlakukan.  Dan,  upaya  fiskal  pada  masa  setelah 
kebijakan autonomi daerah diberlakukan lebih baik dari pada sebelum 
autonomi daerah.  

Setiaji dan Adi (2007) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 
memetakan kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah autonomi 
pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. Wilayah dengan kinerja keuangan 
baik sebelum era autonomi mengindikasikan memiliki kesiapan yang lebih 
baik dibandingkan yang lain, juga memiliki kinerja keuangan lebih baik selama 
era autonomi. Hasilnya rasio Penerimaan Asli Daerah terhadap pengeluaran 
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daerah tidak mengalami peningkatan selama era autonomi, tidak lebih baik 
dibandingkan sebelum autonomi. 

3. Hipotesis  

Kabupaten dan Kota yang dikategorikan daerah dengan PDRB tinggi tentunya 
memiliki kemampuan keuangan yang baik tiap tahunnya bila dibandingkan 
dengan kemampuan  keuangan  daerah  dengan  PDRB  rendah.  Namun,  
perkembangankemampuan keuangan yang ditunjukkan baik oleh daerah dengan 
PDRB tinggi dan daerah dengan PDRB rendah tidak selalu stabil (lebih baik).  

Setiaji  dan  Adi (2007),  pada  daerah  dengan  kinerja  keuangan  lebih  baik 
kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja justru lebih rendah 
dibanding kontribusi setelah autonomi. Hal ini menunjukkan dalam era 
autonomi ketergantungan terhadap pemerintah pusat justru menjadi lebih 
tinggi. Daerah dengan PDRB tinggi akan berusaha untuk mempertahankan 
tren peningkatan kemampuan keuangannya. Sedangkan  bagi  daerah  dengan  
PDRB  rendah,  mereka  akan  berusaha  keras mengoptimalkan potensi yang 
dimiliki agar dapat sejajar (atau mungkin lebih besar dibandingkan) dengan 
daerah dengan PDRB tinggi secara ekonomi. Perbedaan usaha untuk berbuat 
yang terbaik antara daerah maju dan daerah tertinggal inilah yang diduga 
dapat menyebabkan perbedaan perkembangan kemampuan keuangan diantara 
kedua tipe daerah tersebut. 

 
Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H1: Rata-rata perkembangan kemampuan keuangan daerah dengan PDRB  

tinggi  berbeda  bila  dibandingkan  dengan  rata-rata  perkembangan kemampuan 
keuangan daerah dengan PDRB rendah.  

C. METODA PENELITIAN  

4. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini dirancang untuk membandingkan perkembangan kemampuan 
keuangan antara daerah dengan PDRB tinggi dan daerah dengan PDRB 
rendah di Jawa  Timur  dalam  era  autonomi  daerah.  Penelitian  ini  
merupakan  penelitian komparasi dengan menggunakan perkembangan 
beberapa rasio sebagai pengukuran perkembangan kemampuan keuangan.  

5. Populasi dan Sampel penelitian  

Populasi penelitian ini adalah  38 Kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dari  
populasi tersebut akan diambil sampel dengan metoda stratified random 
sampling. Pembagian populasi menjadi sub-sub populasi berdasarkan karakteristik 
tertentu dari elemen-elemen populasi. Yang dalam hal ini kriteria yang menjadi 
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dasar pembagian berdasarkan pembentuk Pendapatan Asli Daerah yang 
merupakan unsur APBD, yaitu rata-rata Produk Domestik Regional Bruto 
seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur selama perioda penelitian. 
Selanjutnya jumlah sampel yang diambil dari masing-masing sub populasi 
berdasarkan pada jumlah terkecil antara daerah berkategori dengan PDRB 
tinggi dan atau rendah.  

6. Definisi Operasional Variabel dan pengukurannya  

Untuk memudahkan pemahaman dan membatasi permasalahan dalam metoda 
analisis data, maka variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:  
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  

Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  menunjukkan  tingkat  kemampuan 
suatu  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  
pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  
pajak  dan  retribusi  sebagai sumber  pendapatan  yang diperlukan daerah.  
Rasio kemandirian  ditunjukkan  oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah 
dibandingkan dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari 
sumber lain (pihak eksternal) antara lain : Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan 
pajak sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, 
dana darurat dan dana pinjaman.  

b.     Rasio Kemampuan Rutin Daerah  
Rasio  kemampuan  rutin  yaitu  proporsi  antara  Pendapatan  Asli  Daerah  
dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat  (Kuncoro,  
1997:9). Semakin tinggi nilai rasio kemampuan rutin mengindikasikan 
bahwa suatu daerah  mampu  membiayai  sendiri  pengeluaran  sehari-hari  
dengan  menggunakan pendapatan  yang  digali  dari  wilayah  sendiri,  
sehingga  memiliki  kemampuan keuangan yang baik.  

7.     Rasio Keserasian Pengeluaran Daerah  

Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja 
pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang 
dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase  belanja  pembangunan  
yang  digunakan  untuk  menyediakan  sarana prasarana  ekonomi  
masyarakat  cenderung  semakin  kecil.  Semakin tinggi nilai rasio keserasian 
daerah menunjukkan rendahnya alokasi untuk  pengeluaran  pembangunan.  
Sehingga  diperkirakan  kemampuan  keuangan daerah rendah karena tidak 
mampu melakukan investasi jangka panjang dan sebagian besar pengeluaran 
hanya untuk pengeluaran sehari-hari. Dengan asumsi tidak terdapat perbedaan 
mencolok antara anggaran dan realisasi. 
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8. Teknik Analisis Data  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
a. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data digunakan untuk menguji kenormalan distribusi untuk 
mengetahui apakah data  yang dijadikan  sebagai  sampel terdistribusi normal  
atau tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan Uji Kolmogorov-
Smirnov dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 
Jika probabilitas error > 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal  
Jika probabilitas error ≤ 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal  

b. Uji Hipotesis  
Uji statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
adalah Independent-Samples T test untuk data yang terdistribusi normal 
atau Uji Mann-Whitney untuk data yang tidak berdistribusi normal. Uji ini 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian yang dibangun 
sesuai dengan hasil analisis data atau tidak. 

D. PEMBAHASAN  

9. Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota se Jawa  
Timur  yang  menyampaikan  laporan  realisasi  Anggaran  Penerimaan  dan  
Belanja Daerah  (APBD). Yang dalam hal ini di Provinsi Jawa Timur terdapat  
38 kabupaten dan kota yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 
(sembilan) kota.  

Keterangan Kabupaten/Kota Jumlah 

Kabupaten dan kota yang terdapat di Jawa Timur 38 
Kabupaten dan kota berkategori Daerah dengan PDRB tinggi 8 
Kabupaten dan kota berkategori Daerah dengan PDRB rendah 30 
Kabupaten dan kota yang menjadi sampel 16 
Kabupuaten dan kota yang berkategori PDRB tinggi 8 
Kabupaten dan kota yang berkategoti PDRB rendah 8 

Sumber : DJPK (diolah)  
Daftar Kabupaten dan Kota di Jawa Timur beserta nilai Produk 

Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku untuk tahun 2004-2008 
dapat dilihat pada lampiran A. Beberapa wilayah di Jawa Timur memiliki satu 
atau lebih pemerintahan (kabupaten dan kota) yang memilki hak dan kewajiban 
untuk mengurusi kebutuhan masyarakatnya.  Beberapa  wilayah  yang  memiliki  
dua  pemerintahan  diantaranya Blitar, Kediri, Madiun, Mojokerto, Pasuruan, dan 
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Probolinggo. Ada juga satu wilayah yang memiliki tiga pemerintahan yaitu Malang 
yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Sedangkan 
sisanya merupakan wilayah yang memiliki satu  pemerintahan  yaitu  kabupaten  
dan  satu  Kota  Surabaya.  Masing-masing pemerintahan tersebut diberikan 
kebebasan  (autonomi) untuk mengurusi kebutuhan dan kepentingan masing-
masing pemerintahan.  

Untuk  menentukan  sampel  dengan  metoda  stratified  random  
sampling, yang dalam hal ini  dari  keseluruhan  populasi  tersebut  harus  dibagi  
ke  dalam  sub  populasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan 
kriteria tersebut didapatkan delapan kabupaten dan kota yang dapat 
dikategorikan dalam sub populasi daerah dengan  PDRB  tinggi  dan  sisanya  
tiga  puluh  kabupaten  dan  kota  dikategorikan sebagai sub populasi daerah 
dengan PDRB rendah. Jumlah sampel yang diambil sesuai dengan jumlah 
terkecil antara daerah berkategori PDRB tinggi dan rendah, sehingga semua 
daerah dari sub populasi berkategori PDRB tinggi otomatis menjadi  
sampel penelitian. Yang dalam hal ini dari delapan daerah dengan PDRB tinggi 
tersebut terdiri dari lima kabupaten dan tiga kota. Sedangkan dari tiga puluh 
daerah dengan PDRB rendah harus dipilih delapan daerah untuk dijadikan 
sampel berdasarkan nilai rata-rata terendah. Sehingga diperoleh dari pembagian 
tersebut yaitu dua kabupaten dan enam kota. Daftar sampel kabupaten dan kota 
dapat dilihat pada lampiran B.  

10. Analisis Data  

a. Menentukan Perkembangan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah  
Sampel pada penelitian ini terdiri dari delapan kabupaten dan kota 
berkategori PDRB tinggi dan delapan kabupaten dan kota berkategori 
PDRB rendah, sehingga perhitungan rasio dalam penelitian ini dilakukan 
pada enam belas kabupaten dan kota tersebut. Hasil perhitungan nilai 
masing-masing rasio pertahun dapat dilihat dalam lampiran C, D, dan E. 

Perhitungan  perkembangan  kemampuan  keuangan  daerah  didapatkan  
dari selisih nilai rasio tahun ini dengan rasio tahun lalu dibagi dengan nilai rasio 
tahun lalu dikalikan seratus persen. Hasil perhitungan persentase 
perkembangan ketiga rasio dapat  dilihat  pada  lampiran  F,  G,  dan  H.  
Ringkasan  dari  hasil  perhitungan perkembangan dari ketiga rasio 
tersebut tampak pada tabel 4.2 dalam lampiran sebagai berikut: 

b. Menganalisis Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber  
dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa 
tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin 
rendah dan demikian pula  sebaliknya.  Untuk  menghitung  rasio  
kemandirian  keuangan  daerah  pada penelitian ini menggunakan rumus 
(1), yang dalam hal ini rasio kemandirian keuangan daerah merupakan hasil 
pembagian antara Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan dari pihak 
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eksternal. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat 
pada lampiran C. 

Persentase  perkembangan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  
diharapkan dapat menuju arah peningkatan pada setiap perioda yang 
ditunjukkan dengan semakin tingginya  persentase  perkembangan  nilai  
rasio,  sehingga  tingkat  ketergantungan terhadap dana eksternal semakin 
rendah. Perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah  dapat  dihitung  
dengan  rumus  (5).  Hasil  perhitungan  perkembangan  rasio kemandirian 
keuangan daerah dapat dilihat pada lampiran F. Suatu daerah dapat 
dikatakan sudah mandiri secara keuangan apabila sebagian besar total 
pendapatannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.  
1) Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan daerah dengan PDRB 

tinggi  
Secara  umum  perkembangan  rasio  kemampuan  keuangan  daerah  
dengan PDRB tinggi mengalami peningkatan setiap periodik, kecuali 
pada perioda  2005-2006. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada 
perioda 2006-2007, yakni sebesar 26,407%  dibandingkan  perioda  
sebelumya. Hasil perhitungan perkembangan kemandirian 
kemampuan keuangan daerah dengan PDRB tinggi dapat dilihat pada  
tabel 4.2.  

11. Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan daerah dengan PDRB 
rendah  

Berbeda dengan apa yang dialami oleh daerah dengan PDRB tinggi, 
secara umum  perkembangan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  
dengan  PDRB  rendah mengalami  penurunan  pada  perioda  awal  
penelitian.  Yang dalam hal ini  penurunan  terbesar terjadi  pada  
perioda 2005-2006,  dengan  persentase  20,606  dibandingkan  perioda 
sebelumnya. Namun setelah itu terjadi peningkatan yang cukup stabil ke 
perioda beikutnya.Hasil  perhitungan  perkembangan  kemandirian  
kemampuan  keuangan daerah dengan PDRB rendah dapat dilihat pada 
tabel 4.2.  

Berdasarkan  tabel 4.2  tersebut,  terlihat  bahwa  secara  
matematis  dengan menggunakan  perkembangan  rasio  kemandirian  
keuangan  daerah,  daerah  dengan PDRB tinggi mempunyai rata-rata 
perkembangan kemandirian yang lebih baik jika dibandingkan dengan 
daerah dengan PDRB rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai 
perkembangan rata-rata kemandirian yang lebih baik dibandingkan 
dengan nilai rata-rata kemandirian daerah dengan PDRB rendah. 
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c. Menganalisis Perkembangan Rasio Kemampuan Rutin Daerah  
Rasio  Kemampuan  Rutin  merupakan  pembagian  antara  Pendapatan  Asli  
Daerah terhadap Pengeluaran Rutin. Yang dalam hal ini rasio kemampuan 
rutin menunjukkan peranan  seberapa  jauh  pendapatan  yang  berasal  dari  
daerah  dalam  membiayai pengeluaran rutin. Semakin tinggi rasio 
kemampuan rutin mengandung arti bahwa peranan  Pendapatan  Asli  
Daerah  yang  sangat  besar  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  
sehari-hari.  Rasio  kemampuan  rutin  dalam  penelitian  ini  dihitung 
dengan rumus (2). Hasil perhitungan rasio kemampuan rutin daerah dapat 
dilihat pada lampiran D. 

Persentase perkembangan rasio kemampuan rutin diharapkan 
menghasilkan nilai  yang  positif,  dengan  kata  lain  peranan  Pendapatan  
Asli  Daerah  dalam membiayai pengeluaran rutin antar perioda mengalami 
peningkatan. Perkembangan rasio pengeluaran rutin daerah dapat dihitung 
dengan rumus (5). Hasil perhitungan perkembangan  rasio  kemampuan  
rutin  daerah  dapat  dilihat  pada  lampiran  G. Peningkatan nilai rasio 
kemampuan rutin menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai  
pengeluaran  rutin  yang  semakin  besar,  sehingga  tingkat  kemampuan 
keuangan daerah juga meningkat.  

1) Perkembangan Rasio Kemampuan Rutin daerah dengan PDRB tinggi  

Hasil  perhitungan  perkembangan  rasio  kemampuan  rutin  daerah  
dengan PDRB tinggi dapat dilihat pada tabel 4.2. secara rata-rata, 
berdasarkan lampiran tabel 4.2 tersebut, perkembangan rasio 
kemampuan rutin daerah dengan PDRB tinggi terus mengalami 
peningkatan kecuali pada perioda 2005-2006.Peningkatan terkecil terjadi 
pada perioda akhir penelitian, yakni sebesar 8,810% dibanding perioda 
sebelumnya. 

2) Perkembangan Rasio Kemampuan Rutin daerah dengan PDRB rendah  

Secara  rata-rata,  perkembangan  kemampuan  rutin  daerah  dengan  
PDRB rendah  cukup  stabil  terutama  pada  dua  perioda  akhir  
penelitian.Yaitu terjadi peningkatan   sebesar 16,944%   dibandingkan   
pada   perioda 2005-2006.   Tren peningkatan tersebut dapat dijaga 
dan bahkan meningkat lebih tinggi pada perioda selanjutnya. Hasil 
perhitungan perkembangan rasio kemampuan rutin daerah dengan 
PDRB rendah dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Berdasarkan  tabel 4.2.  tersebut,  terlihat  bahwa  secara  
matematis  dengan menggunakan  rasio  kemampuan  rutin,  daerah  
dengan  PDRB  tinggi  mempunyai perkembangan  kemampuan  
keuangan  yang  relatif  lebih  baik  jika  dibandingkan dengan  daerah  
dengan  PDRB  rendah.  Hal tersebut dibuktikan dengan nilai 
perkembangan  kemampuan  rutin  yang  menunjukkan  nilai  yang  
positif  dan  lebih tinggi.  
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d. Menganalisis perkembangan Rasio Keserasian Pengeluaran Daerah  
Rasio   keserasian   pengeluaran   daerah   merupakan   pembagian   antara  
pengeluaran rutin   terhadap total pengeluaran. Yang dalam hal ini rasio 
keserasian pengeluaran daerah menunjukkan besarnya proporsi antara 
pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan   terhadap   total   
pengeluaran.   Semakin   tinggi   rasio   keserasian pengeluaran daerah 
mengandung arti bahwa sebagian besar total pengeluaran daerah  
dipergunakan  untuk  pengeluaran  sehari-hari,  sehingga  kecil  sekali  alokasi  
untuk pengeluaran pembangunan. Rasio keserasian pengeluaran daerah dalam 
penelitian ini dihitung dengan rumus (2) Hasil perhitungan rasio 
kemampuan rutin daerah dapat dilihat pada lampiran E. 

Persentase  perkembangan  rasio  keserasian  pengeluaran  daerah  
apabila menghasilkan nilai yang negatif, dengan kata lain sebagian total 
pengeluaran lebih diperuntukkan  kepada  pengeluaran  pembangunan  
daripada  pengeluaran  rutin. Perkembangan  rasio  keserasian  pengeluaran 
daerah  dalam penelitian ini  dihitung dengan rumus  (5). Hasil perhitungan 
perkembangan rasio keserasian pengeluaran daerah dapat dilihat pada 
lampiran H. Peningkatan nilai rasio keserasian pengeluaran menunjukkan 
kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran rutin yang semakin besar, 
sehingga tingkat kemampuan keuangan daerah menurun. 

1) Perkembangan Rasio Keserasian Pengeluaran Daerah Dengan PDRB 
tinggi  
Perkembangan  kemampuan  rutin  daerah  dengan  PDRB  tinggi  
mengalami fluktuatif/ gejolak selama perioda  2004-2008. Meskipun 
terjadi penurunan selama dua perioda sebelumnya, namun pada perioda  
2007-2008 terjadi peningkatanyang cukup  signifikan  dibandingkan  
perioda-perioda  yang  lain.  Hasil  perhitungan perkembangan rasio 
keserasian pengeluaran daerah dengan PDRB tinggi dapat dilihat  
pada tabel 4.2.  

12. Perkembangan Rasio Keserasian Pengeluaran Daerah Dengan PDRB 
rendah  

Perkembangan keserasian pengeluaran daerah dengan PDRB rendah 
secara umum bernilai negatif. Yang dalam hal ini dari empat perioda 
penelitian, hanya satu perioda saja terjadi peningkatan.Yang dalam hal ini 
peningkatan ini terjadi pada tahun awal penelitian yaitu tahun 2004-2005. 
Penurunan terbesar terjadi pada perioda 2005-2006, yakni sebesar 4,589%  
dibanding  perioda  sebelumnya.  Hasil  perhitungan  perkembangan rasio  
keserasian pengeluaran daerah dengan PDRB rendah dapat dilihat pada 
lampiran.  

Berdasarkan  tabel 4.2.tersebut,  terlihat  bahwa  secara  matematis  
dengan menggunakan  rasio  kemampuan  rutin,  daerah  dengan  PDRB  
tinggi  mempunyai perkembangan  kemampuan  keuangan  yang  relatif  
lebih  buruk  jika  dibandingkan dengan  daerah  dengan  PDRB  rendah. 
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Hal  tersebut dibuktikan  dengan  nilai perkembangan rasio keserasian 
pengeluaran yang menunjukkan nilai yang positif dan lebih tinggi.  

13. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui data 
yang dioperasionalkan berdistribusi normal atau tidak, sehingga akan 
mempermudah dalam  pengujian  hipotesis  perkembangan  kemampuan  
keuangan  daerah  dengan PDRB  tinggi  dan  rendah.  Data  dikatakan  
berdistribusi  normal  apabila  dalam perhitungan nilai signifikansi lebih tinggi 
dari tingkat errornya (α). Hasil pengujian normalitas variabel yang diukur dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada lampiran I. Ringkasan dari uji normalitas 
tampak pada lampiran.Nilai  signifikansi perkembangan  rasio  kemandirian  
keuangan  daerah  dengan  PDRB  tinggi  adalah 0,900, sehingga dapat dikatakan 
bahwa perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah dengan PDRB tinggi 
berdistribusi normal. Nilai signifikansi perkembangan rasio kemandirian 
keuangan daerah dengan PDRB rendah adalah  0,816, sehingga dapat dikatakan 
bahwa perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah dengan PDRB   
rendah   berdistribusi   normal.   Nilai   signifikansi   perkembangan   rasio 
kemampuan  rutin  daerah  dengan  PDRB  tinggi  adalah 0,624,  sehingga  dapat 
dikatakan bahwa perkembangan rasio kemampuan rutin daerah dengan PDRB 
tinggi berdistribusi normal. Nilai signifikansi perkembangan rasio kemampuan rutin 
daerah dengan PDRB rendah adalah 0,993, sehingga dapat dikatakan bahwa 
perkembangan rasio  kemampuan  rutin  daerah  dengan  PDRB  rendah  
berdistribusi  normal.  Nilai signifikansi perkembangan rasio keserasian pengeluaran 
daerah dengan PDRB tinggi  adalah 0,053,  sehingga  dapat  diakatakan  bahwa 
perkembangan  rasio  keserasian pengeluaran  daerah  dengan  PDRB  tinggi  
berdistribusi  normal.  Nilai  signifikansiperkembangan  rasio keserasian  
pengeluaran daerah dengan PDRB rendah adalah 0,293, sehingga dapat 
diakatakan bahwa perkembangan rasio keserasian pengeluaran daerah dengan 
PDRB rendah berdistribusi normal. 

14. Uji Hipotesis  

Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  data  berdistribusi  normal,  sehingga 
pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Independent Samples T 
Test. Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  Independent  Samples  T  Test  
dapat  dilihat dalam lampiran J. Ringkasan dari hasil pengujian hipotesis 
tersebut tampak pada Lampiran 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan sekali. 
Dalam hal ini pengujian terhadap perbedaan perkembangan kemampuan 
keuangan daerah yang terdiri dari daerah  dengan  PDRB tinggi  dan daerah 
dengan PDRB rendah. Berdasarkan  perkembangan  kemampuan  keuangan  
tersebut  akan  terlihat  apakah terdapat  perbedaan  perkembangan  kemampuan  
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keuangan  secara  signifikan  antara daerah dengan PDRB tinggi dengan daerah 
dengan PDRB rendah.  

 
a. Pengujian dengan Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah  
Hasil  pengujian  hipotesis  dengan  metoda  perkembangan  kemandirian 
keuangan daerah terhadap daerah dengan PDRB tinggi dan daerah 
dengan PDRB rendah dapat dilihat pada lampiran J.1. Berdasarkan 
lampiran J.1 tersebut, rata-rata perkembangan  rasio  perkembangan  
kemampuan  keuangan  daerah  dengan  PDRB tinggi adalah sebesar 3,86831. 
Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata perkembangan rasio kemampuan 
keuangan daerah dengan PDRB rendah yakni sebesar  0,18966. 
Berdasarkan tabel 4.3, terlihat bahwa t hitung dari perkembangan rasio 
kemampuan keuangan daerah sebesar  0,628, dengan tingkat signifikansi  
0,532, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Berdasarkan 
keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa  kedua  kategori  daerah  
tersebut  tidak  memiliki  perbedaan  perkembangan kemampuan keuangan 
daerah secara signifikan.  

 
b. Pengujian dengan Perkembangan Kemampuan Rutin Daerah  

Hasil pengujian hipotesis dengan metoda perkembangan kemampuan rutin  
daerah terhadap daerah dengan PDRB tinggi dan daerah dengan PDRB 
rendah dapat dilihat pada lampiran J.2. Berdasarkan lampiran J.2 tersebut, 
terlihat bahwa rata-rata perkembangan rasio kemampuan rutin daerah 
dengan PDRB tinggi adalah sebesar 7,11672. Nilai tersebut lebih tinggi dari 
perkembangan rasio kemampuan rutin daerah dengan PDRB rendah yakni 
sebesar 4,08941. Berdasarkan tabel 4.3, terlihat bahwa t hitung  dari  
Perkembangan  rasio  kemampuan  rutin  sebesar  0,443  dengan  tingkat  
signifikansi  sebesar 0,659,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H0  diterima. 
Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua kategori 
daerah tersebut tidak memiliki perbedaan secara signifikan. 

 
c. Pengujian dengan Perkembangan Keserasian Pengeluaran Daerah  

Hasil pengujian hipotesis dengan metoda perkembangan rutin daerah 
terhadap daerah dengan PDRB tinggi dan daerah dengan PDRB rendah 
dapat dilihat pada lampiran   J.3.   Berdasarkan   lampiran   J.3   tersebut,   
terlihat   bahwa   rata-rata perkembangan rasio kemampuan rutin daerah 
dengan PDRB tinggi adalah sebesar 1,57016. Nilai tersebut lebih tinggi dari 
perkembangan rasio kemampuan rutin daerah dengan PDRB rendah yakni 
sebesar 0,93131. Berdasarkan tabel 4.3, terlihat bahwa t hitung  dari  
Perkembangan  rasio  kemampuan  rutin  sebesar  0,502  dengan  tingkat  
signifikansi  sebesar 0,618,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H0  diterima. 
Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua kategori 
daerah tersebut tidak memiliki perbedaan secara signifikan. 
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15. Pembahasan  

Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  penelitian  ini  mencoba  untuk  menjawab 
pertanyaan penelitian yakni apakah terdapat perbedaan perkembangan 
kemampuan keuangan keuangan antara daerah dengan PDRB tinggi 
dibandingkan daerah dengan PDRB rendah di era autonomi.  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yakni pengujian terhadap 
perbedaan perkembangan kemampuan keuangan antara daerah dengan PDRB 
tinggi dan daerah dengan  PDRB  rendah.  Berdasarkan  hasil  pengujian  
hipotesis  dengan  metoda perkembangan kemandirian keuangan daerah 
menunjukkan tidak terdapat perbedaan perkembangan kemandirian keuangan 
daerah secara signifikan antara daerah dengan PDRB tinggi dengan daerah 
dengan PDRB rendah. Sehingga simpulan yang dapat diberikan  adalah  
menerima  H0  dan  menolak  H1.  Menerima  H0  berarti  menolak hipotesis  
penelitian  yang  diajukan  yaitu  rata-rata  perkembangan  kemampuan 
keuangan daerah dengan PDRB tinggi berbeda bila dibandingkan dengan 
rata-rata perkembangan kemampuan keuangan daerah dengan PDRB rendah.  

Tingkat  perkembangan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah dengan  
PDRB tinggi memiliki nilai yang relatif lebih tinggi dari pada tingkat 
perkembangan rasio kemandirian   keuangan   daerah   dengan   PDRB   
rendah.   Perkembangan   rasio kemandirian daerah dengan PDRB rendah 
lebih rendah dari daerah dengan PDRB tinggi.   Kesulitan   meningkatkan   
Pendapatan   Asli   Daerah mengakibatkan ketergantungan yang teramat 
besar kepada dana dari pihak eksternal untuk daerah  
dengan PDRB rendah. Dan hal tersebut terus terjadi hampir selama tahun 
penelitian.Sedangkan daerah dengan PDRB tinggi keadaannya tidak jauh 
berbeda. Meskipun memiliki nilai Pendapatan Asli Daerah yang terus 
meningkat, namun hal itu juga dibarengi  dengan  peningkatan  pendapatan  
dari  pihak  eksternal.  Hal  tersebut menyebabkan  tidak  terdapatnya  
perbedaan  perkembangan  kemampuan  keuangan secara  signifikan  antara  
daerah  dengan  PDRB  tinggi  dan  daerah  dengan  PDRB rendah berdasarkan 
perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah.  

Pengujian hipotesis dengan menggunakan perkembangan rasio 
kemampuan rutin  daerah  menunjukkan  tidak  terdapat  perbedaan  
perkembangan  kemampuan keuangan daerah secara signifikan antara daerah 
dengan PDRB tinggi dengan daerah dengan PDRB rendah. Hal ini 
dikarenakan perkembangan rasio kemampuan rutin daerah dengan PDRB 
tinggi memiliki tingkat perkembangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan 
dengan perkembangan rasio kemampuan rutin daerah dengan PDRB  
rendah,  namun  peningkatan  perkembangan  rasio  kemampuan  rutin  yang  
terjadi daerah dengan PDRB tinggi juga diikuti oleh daerah dengan PDRB 
rendah. Meskipun rata-rata  perkembangan  tersebut  tidak  terlalu  tinggi.  Hal  
ini  menyebabkan  tidak terdapatnya perbedaan perkembangan kemampuan 
keuangan daerah secara signifikan antara daerah dengan PDRB tinggi dan 
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daerah dengan PDRB rendah berdasarkan metoda perkembangan rasio 
kemampuan rutin daerah.  

Hasil   pengujian   hipotesis   dengan   menggunakan   perkembangan   
rasio keserasian pengeluaran daerah menunjukkan tidak terdapat perbedaan 
perkembangan rasio kemampuan keuangan daerah secara signifikan antara 
daerah dengan PDRB tinggi dengan daerah dengan PDRB rendah. Rata-rata 
perkembangan rasio keserasian daerah  dengan  PDRB  rendah  menunjukkan  
nilai  negatif.  Hal  ini  menunjukkan perkembangan rasio keserasian daerah 
dengan PDRB rendah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. 
Penurunan ini disebabkan semakin rendahnya nilai pengeluaran rutin yang 
diikuti dengan semakin tingginya total pengeluaran per- 
tahunnya. Dengan kata lain, sebagian besar total pendapatan daerah dengan 
PDRB rendah lebih banyak dialokasikan pada pengeluaran pembangunan. Hal 
sebaliknya terjadi   pada   perkembangan   rasio   keserasian   daerah   dengan   
PDRB   tinggi. 

Perkembangan rasio keserasian daerah dengan PDRB tinggi yang relatif 
lebih tinggi dari pada perkembangan rasio keserasian daerah dengan PDRB 
rendah, namun selisih ini  tidak  terlalu  besar.  Oleh  karena  itu  tidak  terdapat  
perbedaan  perkembangan keserasian pengeluaran daerah secara signifikan 
antara daerah dengan PDRB tinggi dan  daerah  dengan  PDRB  rendah  
berdasarkan  perkembangan  rasio  keserasian pengeluaran daerah.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diharapkan 
bagi para  pengambil  kebijakan (pemerintah  daerah)  tidak  hanya  melihat  
kemampuan keuangan hanya melihat besarnya total pendapatan saja, namun 
juga memperhatikan berbagai  elemen-elemen  penyusun  dari  total  pendapatan  
dan  perkembangan  dari elemen-elemen tersebut. Perkembangan kemampuan 
keuangan daerah dengan PDRB tinggi memiliki tingkat perkembangan yang 
lebih tinggi dari daerah dengan PDRB rendah, namun perkembangan 
tersebut tidak terlalu signifikan apabila dilihat dari perkembangan  rasio  
kemandirian  keuangan,  kemampuan  rutin ,dan  keserasian pengeluaran  
daerah.  hal  ini  dikarenakan  tingkat  perkembangan  Pendapatan  Asli  
Daerah  juga  diikuti  juga  perkembangan  pendapatan  dari  pihak  eksternal  
dan pengeluaran  rutin.  Bahkan,  tingkat  perkembangan  keserasian 
pengeluaran  daerah dengan  PDRB  tinggi  menghasilkan  nilai  negatif,  yang  
mengindikasikan  bahwa sebagian besar total pendapatan lebih banyak 
dialokasikan pada pengeluaran rutin seperti belanja administrasi dan umum, 
belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.  

E. SIMPULAN 

1. Simpulan  

Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  terhadap  
perkembangan kemampuan keuangan daerah dengan PDRB tinggi dan daerah 
dengan PDRB rendah dengan mengambil populasi kabupaten dan kota se Jawa 
Timur melalui uji statistik parametrik Independent Samples T Test diperoleh 
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simpulan bahwa rata-rata perkembangan kemampuan keuangan daerah dengan 
PDRB tinggi tidak berbeda bila  dibandingkan  rata-rata  perkembangan  
kemampuan  keuangan  daerah  dengan PDRB rendah. Pengujian hipotesis 
dengan metoda perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan 
tidak terdapat perbedaan perkembangan kemampuan  
keuangan daerah secara signifikan antara daerah dengan PDRB tinggi dan 
daerah dengan   PDRB   rendah.   Pengujian   hipotesis   dengan   metoda   
perkembangan kemampuan  rutin  daerah  menunjukkan  tidak  terdapat  
perbedaan  perkembangan kemampuan keuangan daerah secara signifikan antara 
daerah dengan PDRB tinggi dan  daerah  dengan  PDRB  rendah.  Pengujian  
dengan metoda  perkembangan keserasian pengeluaran daerah menunjukkan 
tidak terdapat perbedaan perkembangan kemampuan keuangan daerah antara 
daerah dengan PDRB tinggi dan daerah dengan PDRB rendah.  

2. Keterbatasan  

Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati  yang merupakan keterbatasan 
dalam penelitian ini. Hal-hal yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:  
a. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah 

dalam penelitian ini menggunakan tiga rasio. Sehingga belum sepenuhnya 
mengakomodasi semua ukuran kemampuan keuangan daerah. 

b. Data  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  realisasi  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD). Dimana pada data 
tersebut terdapat beberapa  nilai  yang  sifatnya  masih  sementara,  terutama  
pada  perioda  akhir penelitian.   Sehingga   penggunaan   data-data   tersebut   
belum   sepenuhnya memperlihatkan kenyataan yang sebenarnya. 

 

3. Saran  

Berdasarkan   pada   hasil   simpulan   dan   pembahasan   serta   dengan 
memperhatikan berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka diajukan 
beberapa saran sebagai berikut:  
a.   Bagi  kalangan peneliti dan akademisi diharapkan melakukan penelitian 

yang sama dengan melakukan beberapa hal yakni:  
1) Penggunaan  rasio  kemampuan  keuangan  daerah  yang  menjadi  alat  

ukur daerah dengan PDRB tinggi dan rendah hendaknya lebih mampu 
mengukur kemampuan keuangan daerah yang sebenarnya.  

2) Data yang dianalisis merupakan data final (akhir), bukan data 
sementara, sehingga data tersebut merupakan nilai yang benar-benar 
terjadi pada satu perioda. Selain data tersebut nantinya sangat reliabel, 
juga hasil penelitian tidak terdapat keraguan. 

b.   Bagi  pemerintah  daerah  selaku  pembuat  kebijakan (legislatif)  
diharapkan meningkatkan   kemampuan   keuangan   daerahnya,   terutama   
pada unsur Pendapatan Asli Daerah melalui beberapa kebijakan yang lebih 
memberdayakan masyarakat, sehingga ketergantungan terhadap pendapatan 
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dari pihak eksternal seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 
secara berangsur-angsur dapat dikurangi. 

c. Bagi pemerintah daerah selaku  pelaksana  kebijakan (eksekutif),  hendaknya 
dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan tidak hanya 
memperhatikan anggaran, tetapi lebih kepada efisiensi, sehingga 
perkembangan kemampuan keuangan antar perioda menunjukkan 
perkembangan ke arah yang positif (surplus). 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Uji Normalitas  
 
a. Uji Normalitas Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan PDRB 

Tinggi  
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  
KmndirnTnggi  
N 32 
Normal Parameters a,b Mean 3,8670 
Std. Deviation 26,83696 
Most Extreme Absolute ,101 
Differences Positive ,101 
Negative -,100 
Kolmogorov-Smirnov Z ,571 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,900 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
b. Uji Normalitas Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan PDRB 

Rendah  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  
Kmndirn  
Rndh  
N 32 
Normal Parameters a,b Mean ,1882 
Std. Deviation 19,41243 
Most Extreme Absolute ,112 
Differences Positive ,102 
Negative -,112 
Kolmogorov-Smirnov Z ,634 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,816 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
c. Uji Normalitas Perkembangan Rasio Kemampuan Rutin Daerah dengan PDRB 

Tinggi  
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  
KmmpunRtn  
Tnggi  
N 32 
Normal Parameters a,b Mean 7,1153 
Std. Deviation 29,28403 
Most Extreme Absolute ,133 
Differences Positive ,133 
Negative -,090 
Kolmogorov-Smirnov Z ,752 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,624 
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a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
d. Uji Normalitas Perkembangan Rasio Kemampuan Rutin Daerah dengan PDRB 

Rendah  
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  
KmmpunRtn  
Rndh  
N 32 
Normal Parameters a,b Mean 4,0886 
Std. Deviation 25,25610 
Most Extreme Absolute ,076 
Differences Positive ,076 
Negative -,044 
Kolmogorov-Smirnov Z ,429 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,993 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
e. Uji Normalitas Perkembangan Rasio Keserasian Pengeluaran Daerah dengan 

PDRB tinggi  
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  
Ksrasn  
PnglrnTnggi  
N 32 
Normal Parameters a,b Mean 1,5687 
Std. Deviation 26,20679 
Most Extreme Absolute ,238 
Differences Positive ,238 
Negative -,122 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,349 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,053 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
 
f. Uji Normalitas Perkembangan Rasio Keserasian Pengeluaran Daerah dengan 

PDRB Rendah  
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  
Ksrasn  
PnglrnRndh  
N 32 
Normal Parameters a,b Mean -,9321 
Std. Deviation 10,42261 
Most Extreme Absolute ,173 
Differences Positive ,127 
Negative -,173 
Kolmogorov-Smirnov Z ,979 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,293 
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a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
Lampiran 2. Uji Hipotesis  
 
a. Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  
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b. Perkembangan Rasio Kemampuan Rutin Daerah  
 

T-Test 
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c. Perkembangan Rasio Keserasian Pengeluaran Daerah  
 

T-Test 
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PERBANDINGAN UPAH BAGI HASIL DENGAN  
UPAH MINIMUM DAN UPAH HARIAN PADA  

INDUSTRI RUMAH MAKAN DI PROVINSI LAMPUNG 
( STUDI KASUS RM PUTI MINANG GROUP 2009-2010) 

Heru Wahyudi* 

Asih Murwiati† 

ABSTRACT 

Wages have an important role for the workers, for the business owners, and for the government, 
therefore the balance of remuneration should be pursued. This study aims to determine whether the 
wage of model profit sharing to meet the minimum wage of provisions and daily wage, as well as to 
determine whether to use the model for this outcome is the same job in different places gives the same of 
value or different, and to determine why the model sharing used in the business by the owners. Two-
Sample T-Test is used to determine the ratio between sharing wages with the minimum wage and daily 
wages, while the ANOVA used to compare the wages of similar jobs in different places. The object of 
research is Puti Minang Group, the minimum wage and daily wage from RM.Kemang Group. 
Research shows that wages of the sharing model exceed the minimum wage and daily wage in 2009 
and 2010. 

Key words: wage of profit sharing model, the minimum wage, daily wage, ANOVA 

A. PENDAHULUAN 

Masalah pengupahan bukanlah masalah baru di Indonesia, negara kita ini telah akrab 
dengan kasus pengupahan, bahkan sampai hari ini masalah upah buruh tidak kunjung 
selesai, terlebih setiap tanggal 1 Mei bertepatan dengan hari buruh dunia, selalu muncul 
tuntutan perbaikan upah dan kesejahteraan buruh dan karyawan.  

Pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, yang dalam hal 
ini setiap berbicara kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari masalah perburuhan. Setiap 
usaha peningkatan kesejahteraan buruh akan berdampak pada kesejahteraan penduduk 
secara keseluruhan, dengan kata lain kesejahteraan penduduk indonesia tidak akan 
tercapai tanpa adanya peningkatan kesejahteraan buruh. Kesejahteraan buruh erat 
kaitannya dengan upah yang diterima. 

Upah memiliki kedudukan yang sangat penting, bagi buruh dan keluarganya, bagi 
pengusaha, serta bagi kepentingan nasional secara luas. Bagi pekerja, upah merupakan 
sarana untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga secara langsung. Bagi 
pengusaha, upah mempengaruhi biaya produksi dan tingkat harga, yang kemudian akan 
mempengaruhi pertumbuhan produksi, perluasan dan pemerataan kesempatan kerja. 

                                            
* Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Lampung 
† Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Lampung 
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Bagi pemerintah, upah merupakan sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu keseimbangan upah harus diupayakan. 

UMR(Upah Minimum Regional) yaitu upah bulanan terendah yang ditetapkan 
pemerintah yang diberlakukan untuk satu wilayah, merupakan batas minimal upah yang 
harus diberikan kepada pekerja, yang diharapkan dengan batas minimal tersebut dapat 
mencukupi kebutuhan pokok minimal secara layak.  

Pengusaha menginginkan ketentuan upah minimum rendah, sedangkan serikat 
buruh menghendaki  upah minimum yang tinggi, dari kondisi inilah maka penentuan 
upah minimum selalu bermasalah. Upah minimum juga menimbulkan masalah lain 
yaitu apabila dihadapkan dengan jumlah penduduk yang besar, maka dengan adanya 
upah minimum akan mengakibatkan penurunan permintan tenaga kerja sehingga 
pengangguran akan semakin meningkat.  

Selain upah minimum, model pengupahan yang selalu timbul permasalahan dalam 
penentuannya adalah upah harian. Dengan permintaan tenaga kerja yang terbatas 
sedangkan penawaran tenaga kerja yang tinggi, maka upah harian selalu tidak berpihak 
kepada pekerja, tapi pengusahalah yang berkuasa mementukan upah harian tersebut. 

Bagi perusahaan kecil yang terkena regulasi upah minimum ini, akan berahir fatal 
yaitu bubarnya perusahaan karena tidak mampu membayar upah minimum. Disisi lain 
naiknya upah minimum akan menyebabkan permintaan tenaga kerja turun, sehingga 
upah berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu kenaikan upah 
minimum akan memicu inflasi, karena upah dan harga saling terkait dan berhubungan 
positif. Kemudian yang lebih menakutkan adalah ketentuan upah minimum akan 
menyebabkan kesenjangan sektor yang terkena peraturan dan sektor informal, sehingga 
disektor yang diregulasi terjadi penghambatan penciptaan lapangan kerja, dan terjadi 
penurunan upah disektor yang tidak diregulasi karena tenaga kerja membanjiri sektor 
informal, sehingga supply dan demand berjalan. Akhirnya sektor informal, buruh formal 
dan profesional sangat menonjol perbedaanya. Posisi upah minimum akan lebih sulit 
lagi kondisinya bila dihadapkan globalisasi ekonomi, yang dalam hal ini investor akan 
memilih negara yang sanggub memberikan kemudahan dalam investasi termasuk 
ongkos buruh yang murah. 

Apabila upah buruh dibiarkan mengikuti mekanisme pasar dalam kondisi jumlah 
buruh lebih besar daripada jumlah lapangan kerja, maka upah buruh akan lebih parah, 
dan buruh akan sulit sejahtera, namun apabila kebijakan upah minimum dilakukan akan 
berpengaruh terhadap penurunan lapangan kerja, yang akhinya akan menurunkan 
kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Walau begitu sampai saat ini, upah 
minimum masih ditetapkan sebagai dasar acuan pengupahan yang dianggab ideal, 
padahal seharusnya dicarikan solusi alternatifnya. 

Islam sebagai agama dijamin oleh Allah yang sempurna dan universal berdimensi 
dunia dan akherat tentu memiliki solusi mengatasi masalah kehidupan dunia ini yang di 
antaranya yaitu masalah pengupahan. Supaya dapat mencapai keadilan dan terhindar 
dari kedholiman dalam bermuamalah, maka islam memperkenalkan 2 konsep yaitu 
kontrak ijaroh dan kerjasama berupa musyarokah dan mudhorobah, dengan model 
distribusi pendapatan berupa bagi hasil(Profit-loss sharing). 
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Bagi hasil adalah proporsi pembagian hasil usaha  dalam ukuran prosentase atas 
kemungkinan keuntungan/kerugian real yang akan diperoleh pihak-pihak yang bekerja 
sama. Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan real dari 
pemanfaatan dana.  Model bagi hasil paling sesuai dengan fitrah dalam berusaha yaitu 
kondisi untung, rugi, juga brek even point/ pulang pokok, namun model ini kurang 
disuarakan. 

Salah satu usaha yang menjalankan bisnisnya berdasarkan bagi hasil di Provinsi 
Lampung adalah RM Puti Minang Group, didirikan oleh Bpk.H.Andi Kusnadi, 
M.T.M.M, setelah usaha didirikan, kemudian operasional diserahkan kepada pengelola 
yaitu seluruh karyawan, sedangkan kebijakan perusahaan ditangan pemilik usaha. 
Dalam kondisi perekonomian yang seperti apapun dengan sistem yang digunakan ini, 
ternyata membuat Puti Minang Group masih tetap bisa berjalan dengan baik.  

B. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

Pemerintah bertangung jawab untuk mensejahterakan warganya, berkaitan dengan hal 
ini pemerintah dihadapkan dengan permasalahan jumlah penduduk yang besar dan 
lapangan pekerjaan yang terbatas, masalah buruh muncul ketika buruh menuntut upah 
yang tinggi, sedangkan pengusaha menginginkan upah yang rendah.  

Apabila tuntutan buruh dituruti, maka dalam era globalisasi seperti ini akan 
membuat pengusaha tidak tertarik untuk berivestasi, atau inflasi karena biaya prosduksi 
yang tinggi, atau PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja) untuk menekan biaya agar produk 
dapat bersaing. Upah apabila dilepas sesuai mekanisme pasar, maka dengan kondisi 
jumlah penduduk yang besar dengan lapangan kerja yang terbatas, maka upah akan 
lebih rendah lagi. Sedangkan apabila yang dituruti adalah keinginan pengusaha berupa 
upah yang rendah, maka tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat 
akan sangat sulit. 

Dengan segala kondisi yang ada pemerintah membuat peraturan tentang upah 
minimum, pengusaha menginginkan upah minimum yang rendah, sedangkan serikat 
buruh menuntut upah minimum yang lebih tinggi lagi, inilah kondisi sulit berkaitan 
dengan pengupahan, sehingga perlu dicari solusi menyelesaikan masalah ini. 

Berkaitan dengan penyelesaian masalah ini,  Islam memperkenalkan 2 konsep yaitu 
kontrak ijaroh dan kerjasama berupa musyarokah dan mudhorobah, dengan model 
distribusi pendapatan berupa bagi hasil(profit-loss sharing).  

Bagi hasil adalah proporsi pembagian hasil usaha  dalam ukuran prosentase atas 
kemungkinan keuntungan/kerugian real yang akan diperoleh pihak-pihak yang bekerja 
sama. Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan real dari 
pemanfaatan dana.   

Dalam Islam, hubungan antara majikan-pekerja idealnya adalah hubungan antara 
saudara sesama makluk Allah, seorang pekerja tidak boleh dibebani dengan tugas yang 
terlalu berat atau sulit di luar kemampuannya, namun pekerja juga tidak boleh berbuat 
dholim terhadap majikannya dengan menyia-nyiakan pekerjaanya. Model bagi hasil 
sangat menghargai nilai manusia dan sesuai dengan fitroh berusaha, yang dalam hal ini 
hasil real yang akan menjadi patokan dalam pengupahan. 
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Dengan Model bagi hasil pengusaha tidak menjadikan upah sebagai biaya, karena 
yang menjadi biaya sesungguhnya adalah biaya-biaya yang muncul dalam rangka 
menghasilkan laba. Tanpa menganggung biaya upah berarti pengusaha akan punya 
kesempatan bayak untuk pengembangan usaha/ekspansi usaha.Di sisi lain, model bagi 
hasil akan memotivasi karyawan untuk mengasilkan laba yang paling banyak  karena 
semakin besar laba yang diperoleh akan berdampak pada besarnya bagi hasil yang 
diterima, dan semakin kecil laba yang diperoleh, maka semakin sedikit bagi hasil yang 
diterima.  

Model bagi hasil akan memotivasi,  sehingga dengan sistem bagi hasil ini karyawan 
dengan pekerjaan yang sama akan dapat memperoleh hasil real yang berbeda pada 
cabang usaha yang berbeda karenanya dengan upah model bagi hasil karyawan tidak 
akan begitu peduli dengan jabatan pekerjaan, tetapi justru akan sangat peduli dengan 
hasil real usaha yang dijalankan karena hasil ini yang akan dibagikan. 

Jadi dengan kerangka fikir yang demikian dapat ditarik benang merah  bahwa 
sistem upah bagi hasil terhindar dari konflik penentuan upah antara pengusaha dan 
pekerja. Dengan model upah bagi hasil ini, maka upah minimum dan upah harian akan 
sangat mungkin untuk bisa dipenuhi, bahkan dengan semangat produktivitas maka 
upah bagi hasil bisa melebihi ketentuan upah minimum dan upah harian. Selain itu 
dengan sistem bagi hasil akan memberikan bagi hasil yang berbeda untuk pekerjaan 
yang sama apabila dikerjakan ditempat yang berbeda. Apabila digambarkan pola pikir 
penulis sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1.1. 

Pola Pikir Upah Bagi Hasil, Upah Minimum Dan Upah Harian 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, dengan metode deduksi, maka diajukan 
pernyataan hipotesis sebagai berikut:  

Pengusaha mengiinginkan upah minimum yang 
rendah, sedangkan karyawan menginginkan upah 
yang tinggi, sehingga terjadi trade – off (masalah) 

Upah Minimum 

Sistem bagi hasil 
Tidak ada trade –off, karena sharing sesuai dengan 
kondisi riel yang terjadi. 

Bagi hasil dapat memenuhi upah minimum dan upah 
harian, serta bagi hasil akan memberikan hasil yang 
berbeda untuk pekerjaan yang sama bila dikerjakan 
di tempat yang berbeda. 
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H1a : Rata-rata upah bagi  hasil lebih besar dari pada upah minimum.  
H2a : Rata-rata upah bagi  hasil lebih besar dari pada upah harian. 
H3a :  Ada perbedaan rata-rata upah bagi hasil di antara pekerjaan yang sama  
  pada tempat yang berbeda.  
 

C. METODA PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan populasi, jadi semua karyawan RMPuti Minang akan 
menjadi objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dan kuisoner, dan data 
sekunder dari laporan keuangan Puti Minang Group, dan upah minimum dari BPS 
Propinsi Lampung, dan upah harian dari RM Kemang Group. Untuk melihat melihat 
apakah bagi hasil memenuhi ketentuan upah minimum atau dapat melebihi upah 
minimum digunakan uji hipotesis dengan alat uji beda rata rata dengan dua sampel 
(independent sampel t test). 

 Selanjutnya untuk melihat apakah pekerjaan yang sama memberikan hasil yang 
berbeda/sama apabila dikerjakan di tempat lain, maka digunakan uji hipotesis dengan 
alat uji anova (analysis of varians). Untuk menggetahui urutan ke satu sampai ke sepuluh 
alasan menggapa RM Puti Minang Group menggunakan model bagi hasil, dilakukan 
dengan kuisoner dan analisis diskriptif dengan bantuan tabel. 

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1. PERBANDINGAN UPAH BAGI HASIL DENGAN UPAH MINIMUM 

a. Upah Bagi Hasil Versus Upah Minimum Tahun 2009 

Berikut ini data bagi hasil rata-rata karyawan Puti Minang Tahun 2009, 
sedangkan upah minimum di Provinsi Lampung tahun 2009 adalah 
Rp625.000. 

Tabel 1. Rata-Rata Upah Bagi Hasil Karyawan Tahun 2009   

No Puti Minang 1 Puti Minang 2 Puti Minang 3 
1 3.756.000 5.316.000 741.000 4.101.000 
2 2.103.000 3.580.000 741.000 3.972.000 
3 2.307.000 2.873.000 1.045.000 3.310.000 
4 2.436.000 2.757.000 834.000 1.986.000 
5 1.906.000 2.704.000 1.669.000 1.820.000 
6 1.712.000 2.313.000 1.669.000 1.655.000 
7 1.576.000 1.428.000 800.000 1.489.000 
8 1.316.000 1.541.000 800.000 1.489.000 
9 1.208.000 1.484.000 800.000 1.158.000 
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10 1.256.000 1.634.000  1.158.000 
11 852.000 1.309.000  933.000 
12 917.000 1.748.000  827.000 
13 693.000 1.104.000  827.000 
14 765.000 1.074.000  827.000 
15  994.000  790.000 
16  1.138.000  790.000 
17  1.191.000  750.000 
18  884.000  750.000 
19  878.000  730.000 
20  1.575.000  730.000 

 Sumber: Laporan Keuangan Puti Minang; diolah 2010 

Dari data di atas, terlihat bahwa semua bagi hasil karyawan Puti Minang 
Group tahun 2009 melebihi ketentuan upah mininum, bahkan untuk jabatan-
jabatan inti yaitu pimpinan harian dan kepala juru masak, bagi hasil yang 
diterima sekitar 8 kali dari upah minimum. Dari tabel 4.6 di atas tidak perlu 
dihitung rumit sudah jelas bahwa bagi hasil Puti Minang Group seluruhnya 
memang melebihi upah minimum Bila penyelesaian penghitungan dengan  
menggunakan softwere minitab 13 melalui uji beda dua sample (Two-Sample 
T-Test ), menghasilkan output sebagaimana berikut. 

Dari output, terlihat nilai P-Value = 0,000, berati lebih kecil dari nilai α = 
0,05, sehingga Ho ditolak dan terima Ha. Artinya jadi benar bahwa rata-rata 
upah bagi hasil tahun 2009 lebih besar dari pada upah minimum tahun 2009. 
Jadi secara statistik dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dipatikan nilai 
upah bagi hasil pada tahun 2009 dapat melebihi upah minimum, semua 
karyawan Puti Minang Group Memperoleh bagi hasil melebihi upah 
minimum tahun 2009. Upah bagi hasil  dapat melebihi upah minimum 
karena nilai upah bagi hasil belum pasti, sedangkan karyawan amat senang 
apabila bagi hasil yang diterimanya besar dan untuk mencapai hal tersebut 
maka karyawan akan berupaya untuk mencapai laba terbesar sehingga ketika 
bagi hasil karyawan akan mendapatkan bagian yang besar, dan apabila laba 
yang dibagi besar, maka batasan upah minimum akan terlampaui.  

b. Bagi Hasil Versus Upah Minimum Tahun 2010 

Selanjutnya akan dilakukan uji untuk tahun 2010, jadi  data bagi hasil rata-
rata karyawan Puti Minang Tahun 2010, akan dibandingkan dengan upah 
minimum tahun 2010. pada tahun 2010 Puti Minang 4 dan 5 telah beroperasi 
jadi dalam penghitungan tahun ini menggunakan ke lima Puti Minang,  
sedangkan upah minimum tahun tersebut adalah Rp675.000 
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Tabel 2. Rata-Rata Upah Bagi Hasil Karyawan Tahun 2010  

(dalam ribuan rupiah) 

No P.Minang 1 P.Minang 2 P.Minang 3 P.Minang 4 P. Minang 5 

1 4.444 5.662 5.460 6.682 5.650 
2 3.348 3.938 4.712 5.455 5.137 
3 3.314 3.730 4.003 2.164 2.465 
4 3.325 2.890 3.068 2.164 2.260 
5 3.088 2.900 2.753 2.164 1.846 
6 2.962 2.450 2.753 2.164 1.402 
7 2.143 1.815 2.209 1.693 1.540 
8 1.338 1.745 2.059 1.952 1.589 
9 1.991 1.569 2.281 1.496 1.539 

10 2.011 1.745 2.026 1.818 1.103 
11 1.011 1.559 1.935 1.985 1.155 
12 1.152 1.791 1.811 1.505 1.103 
13 948 1.563 1.831 1.476 1.286 
14 966 1.576 1.831 1.552 1.265 
15  1.211 1.833 1.450 997 
16  1.241 1.814 1.476 997 
17  1.236 1.780 1.196 1.279 
18  1.595 1.904 1.974 1.410 
19  1.228 1.730 1.290 1.209 
20  1.575 1.770 1.366 926  
21  1.245  1.366 2.742 
22  1.317  1.594  
23  1.375  1.215  
24  1.447  1.215  
25  1.745  1.196  
26  1.745  1.196  
27  1.308  1.045  
28  1.244  1.045  
29  1.211    

 Sumber : Laporan Keuangan Puti Minang; diolah 2010 

Upah minimum Provinsi Lampung pada tahun 2010 adalah Rp 675.000 
dari tabel di atas terlihat bahwa semua bagi hasil karyawan RM Puti Minang 
dapat melebihi ketentuan upah minimum 2010, sehingga tidak perlu 
dibandingkan lagi. Bahkan untuk jabatan-jabatan pokok dapat memberikan 
bagi hasil 8 sampai 10 kali dari upah minimum. Apabila penyelesaian 
penghitungan dengan  menggunakan softwere minitab 13 melalui uji beda dua 
sample (Two-Sample T-Test ), maka akan diperoleh output sebagai berikut.  

Dari output di atas, terlihat nilai P-Value = 0,000, berati lebih kecil dari 
nilai α = 0,05, sehingga Ho ditolak dan terima Ha. Artinya jadi benar bahwa 
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rata-rata Upah bagi hasil tahun 2010 lebih besar dari pada upah minimum 
tahun 2010.  

Jadi secara statistik dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dipatikan nilai 
upah bagi hasil pada tahun 2010 dapat melebihi upah minimum tahun2010, 
jadi semua karyawan Puti Minang Group Memperoleh upah bagi hasil tahun 
2010 melebihi upah minimum tahun 2010. 

Dengan alasan yang sama dengan tahun 2009 yaitu karyawan Puti 
Minang juga manusia yang senang dengan harta, sehingga akan berusaha 
mencapainya dengan sungguh-sungguh yang dengan semangat inilah akan 
diraih laba bersih yang tinggi sehingga ketika bagi hasil setiap karyawan akan 
memperoleh bagian yang tinggi bahkan melebihi ketentuan upah minimum 
tahun 2010 tersebut. 

2. PERBANDINGAN UPAH BAGI HASIL DENGAN UPAH HARIAN 

a. Upah Bagi Hasil Versus Upah Harian Tahun 2009 
Upah harian yang akan diambil dan dijadikan pembanding adalah upah pada 
usaha yang selevel dengan RM Puti Minang Group yaitu upah harian pada 
Group RM Kamang. RM Kamang Group menggaji karyawan dengan model 
upah harian, jadi setiap yang hadir langsung boleh diambil gajinya ketika 
pulang, atau dikumpulkan dalam satu bulan. Kemiripan di antara 2 group ini 
yaitu jenis masakan, harga makanan, lokasi/tempat yang berdekatan, jumlah 
karyawan, kapasitas usaha dan luas bangunan, bahkan pangsa pasar yang 
dibidik juga sama yaitu golongan menengah kebawah. Adapun daftar upah 
harian dan bulanan yang digunakan RM Kemang Group tertera pada tabel 3 
di bawah ini. 

Tabel 3.  

Gaji Karyawan RM Kemang dengan Sistem Upah Harian Tahun 2009  

Posisi / Pekerjaan 
2009 

Per hari Per bulan 
Pimpinan harian 75.000 2.250.000 
Ka.Juru Masak 75.000 2.250.000 
Bag. Belanja 50.000 1.500.000 
Bendahara  50.000 1.500.000 
Kasir 50.000 1.500.000 
Ketua Sift 45.000 1.350.000 
Bag. Gerobok 35.000 1.050.000 
Bag.Tengah 30.000 900.000 
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Bag. Juice/minuman 25.000 750.000 
Ast. Juru masak 25.000 750.000 
Driver 30.000 900.000 
Cuci Piring 25.000 750.000 

 Sumber : RM Kemang : 2010 

Penyelesaian penghitungan dengan  menggunakan softwere minitab 13 
melalui uji beda dua sample (Two-Sample T-Test ), maka akan diperoleh 
output sebagai berikut. 

Dari output di atas, terlihat nilai P-Value = 0,001, berati lebih kecil dari 
nilai α = 0,05, sehingga Ho ditolak dan terima Ha. Artinya jadi benar bahwa 
rata-rata bagi hasil usaha tahun 2009 lebih besar dari pada upah harian.  

Jadi secara statistik dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dipastikan 
nilai upah bagi hasil karyawan Puti Minang Group pada tahun 2009 dapat 
melebihi upah harian pada tahun 2009 tersebut. Kondisi upah harian 
sebetulnya lebih baik daripada upah minimum karena nilainya lebih besar 
dan keduanya memiliki ciri yang sama yaitu jumlah yang pasti, tapi untuk 
usaha dengan model bagi hasil upah bukan hal yang pasti, upah bagi hasil 
ditentukan oleh karyawan itu sendiri maka tidak ada pilihan lain kecuali 
menupayakan yang terbesar apabila ingin upah bagi hasil yang besar. 

b. Upah Bagi Hasil Versus Upah Harian Tahun 2010 
Sebagaimana tahun 2009, pada tahun 2010  upah bagi hasil akan 
dibandingkan dengan upah harian yang digunakan oleh RMKamang: adapun 
upah harian RMKemang Group tahun 2010 tersebut di bawah ini:. 

Tabel 4.  

Gaji Karyawan RM Kemang dengan Sistem Upah Harian Tahun 2010  

Posisi / Pekerjaan 2010 
Per hari Per bulan 

Pimpinan harian 100.000 3.000.000 
Ka.Juru Masak 100.000 3.000.000 
Bag. Belanja 75.000 2.250.000 
Bendahara  75.000 2.250.000 
Kasir 75.000 2.250.000 
Ketua Sift 60.000 1.800.000 
Bag. Gerobok 45.000 1.350.000 
Bag.Tengah 40.000 1.200.000 
Bag. Juice/minuman 30.000 900.000 
Ast. Juru masak 30.000 900.000 
Driver 40.000 1.200.000 
Cuci Piring 30.000 900.000 

 Sumber : RM Kemang  Group: 2010 
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Dari olah data dengan bantuan sofwere minitab 13, dilakukan uji beda dua 
sample(Two-Sample T-Test ) antara rata- rata bagi hasil Puti Minang  
tahun 2010 dibandingkan dengan upah harian tahun 2010, diperoleh output 
sebagai berikut. 

Dari output di atas dapat diketahui nilai P-Value = 0,023 artinya lebih 
kecil dari nilai α = 0,05, sehingga Ho ditolak dan terima Ha. Artinya jadi 
benar bahwa rata-rata upah bagi hasil usaha tahun 2010 lebih besar dari pada 
upah harian pada tahun itu.  

Jadi secara statistik dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dipastikan 
nilai upah bagi hasil karyawan Puti Minang Group pada tahun 2010 dapat 
melebihi upah harian pada tahun 2010 tersebut. Jadi secara keseluruhan pada 
tahun 2009 dan 2010 apabila upah bagi hasil dibandingkan dengan upah 
minimum maupun dibandingkan dengan upah harian pada usaha sejenis, 
maka dapat ketahui bahwa upah  bagi hasil dapat melebihi semua jenis model 
pengupahan tersebut dengan tingkat keyakinan 95%.  

3. Bagi Hasil Memberi Hasil yang Berbeda atau Sama  

a. Perbandingan Bagi Hasil Di antara Puti Minang Tahun 2009  
Dengan softwere minitab dilakukan uji anova untuk melihat apakah bagi hasil 
memberikan hasil yang sama atau beda untuk pekerjaan yang sama di antara 
Puti Minang 1, Puti Minang 2 dan Puti Minang  3.  

Dugaan yang akan diuji atau disebut dengan hipotesis alternatifnya yaitu 
bahwa pekerjaan yang sama akan memberikan nilai bagi hasil yang 
berberbeda apabila dilakukan ditempat lain. Data yang akan di uji adalah bagi 
hasil dan jenis pekerjaan yang sama pada ketiga Puti Minang pada tahun 2009 
tersebut sebagaimana dalam tabel di bawah ini ; 

Tabel 5.  

Perbandingan Rata-Rata Bagi Hasil di antara Puti Minang Tahun 2009 

Posisi / Pekerjaan PM 1 PM 2 PM 3 
Pimpinan harian 3.756.000 5.316.000 4.101.000 
Ka.Juru Masak 2.435.000 3.580.000 3.972.000 
Bendahara 2.307.000 2.873.000 3.318.000 
Bag. Belanja 2.103.000 2.757.000 1.986.000 
Kasir 1.906.000 2.704.000 1.820.000 
Ka. Sift 1.712.000 2.313.000 1.655.000 
Bag. Gerobok 1.576.000 1.748.000 1.489.000 
Bag.Tengah 1.316.000 1.669.000 1.158.000 
Bag. Juice/minuman 1.256.000 1.634.000 933.000 
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Ast. Juru masak 917.000 1.309.000 827.000 
Driver 825.000 1.045.000 790.000 
Cuci Piring 756.000 800.000 730.000 

Sumber : Laporan Keuangan Puti Minang Group;diolah 2010 
Dengan minitab maka akan dihasilkan data output sebagai berikut. Dari 
outputdi atas, dapat diketahui nilai P-Value = 0,446 berarti lebih besar dari 
nilai α = 0,05, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak, artinya bahwa nilai bagi 
hasil usaha tahun 2009 memberikan nilai yang sama untuk jenis pekerjaan 
yang sama yang dalam hal inipun dikerjakan. Jadi walaupun secara nominal 
tampak berbeda tetapi secara keseluruhan nilai tersebut adalah sama, karena 
sesungguhnya bagian mato adalah  sama yaitu mato tertinggi 11 dan terendah 2 
untuk masing-masing pekerjaan yang sama yang dalam hal inipun dikerjakan 
hanya saja jumlah laba bersih yang dibagi berbeda-beda di antara divisi 
sehingga berdampak jumlah nominal bagi hasil yang diterima berbeda 
padahal secara statistik adalah sama. Alasan selanjutnya adalah karena dengan 
menggunakan sistem bagi hasil membuat setiap cabang usaha akan berupaya 
menghasilkan yang paling banyak yang dapat dicapai, sehingga yang dalam 
hal inipun karyawan bekerja dengan pekerjaan yang sama akan mendapat 
nilai yang sesunggunya tidak berbeda secara signifikan bila dilihat secara 
keseluruhan sebagai sebuah sistem.  

b. Perbandingan Upah Bagi Hasil Di antara Puti Minang Tahun 2010 
Berdasarkan laporan keuangan Puti Minang Group data bagi hasil sesuai 
denang pekerjaan karyawan sebagaimana dalam tabel berikut ;  

Tabel 6.  

Perbandingan Rata-Rata Bagi Hasil di antara Puti Minang 2010  

 
Posisi / Pekerjaan PM 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 5 

Pimpinan harian 4.444. 5.662 5.460 6518 5650 
Ka.Juru Masak 3.348 3.938 4.712 5455 5137 
Bendahara 3.314 3.730 4.003 2164 3693 
Bag. Belanja 3.325 2.890 3.068 2164 2999 
Ka.Sift 3.088 2.900 2.753 2164 2465 
Kasir 2.962 2.450 2.753 2164 2260 
Bag. Gerobok 2.143 1.815 2.209 1952 1846 
Bag.Tengah 1.338 1.745 2.059 1693 1540 
Bag. Juice/minuman 1.991 1.569 2.281 1496 1402 
Ast. Juru masak 1.152 1.745 2.026 1818 1279 
Driver 948 1.559 1.935 1504 1589 
Cuci Piring 966 1.791 1.811 1196 1209 

Sumber : RM Puti Minang Group : 2010 
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Pada tahun 2010 ini ada tambahan Puti Minang  4 dan Puti Minang 5, 
jadi data yang diuji adalah Puti Minang 1sampai Puti Minang 5. Untuk 
melihat apakah bagi hasil memberikan nilai yang sama atau beda untuk 
pekerjaan yang sama, dilakukan uji Anova dengan bantuan sofwere minitab 13, 
dihasilkan data output sebagai berikut. 

Dari output di atas, dapat diketahui nilai P-Value = 0,284 berarti lebih 
besar dari nilai α = 0,05, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak, artinya bahwa 
nilai bagi hasil usaha tahun 2010 ternyata seperti tahun sebelumnya yaitu 
memberikan nilai yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama yang dalam hal 
inipun dikerjakan.  

Jadi sebagaimana tahun 2009, untuk tahun 2010 juga demikian 
semisalnya yaitu walaupun secara nominal tampak berbeda tetapi secara 
keseluruhan nilai tersebut adalah sama, karena sesungguhnya bagian mato 
adalah  sama yaitu mato tertinggi 11 dan terendah 2 untuk masing-masing 
pekerjaan yang sama yang dalam hal inipun dikerjakan hanya saja jumlah laba 
bersih yang dibagi berbeda-beda di antara devisi sehingga berdampak jumlah 
nominal bagi hasil yang diterima berbeda padahal secara statistik adalah 
sama. Alasan selanjutnya adalah karena dengan menggunakan sistem bagi 
hasil membuat setiap cabang usaha akan berupaya menghasilkan yang paling 
banyak yang dapat dicapai, sehingga yang dalam hal inipun karyawan bekerja 
dengan pekerjaan yang sama akan mendapat nilai yang sesunggunya tidak 
berbeda secara signifikan bila dilihat secara keseluruhan sebagai sebuah 
sistem.  

Dengan kondisi ini berarti lebih menegaskan lagi bahwa sistem bagi hasil 
membuat setiap devisi akan berusaha menghasilkan yang paling banyak yang 
dapat dicapai, sehingga mempengaruhi jumlah nominal bagi hasil yang 
diterima karyawan. 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 
1. Semua upah rata-rata bagi hasil yang digunakan Puti Minang Group tahun 2009 

dan 2010 dapat melebihi ketentuan upah minimum pada tahun tersebut. 
2. Semua upah rata-rata bagi hasil yang digunakan Puti Minang Group tahun 2009 

dan 2010 dapat melebihi upah harian pada usaha yang sejenis pada tahun 2009 
dan 2010 tersebut. 

3. Model upah bagi hasil ternyata memberikan nilai yang sama untuk jenis 
pekerjaan yang sama ditempat yang berbeda, pada tahun 2009 dan 2010. 

 
2. Saran 
Beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah sebagai pemilik kebijakan supaya mulai memikirkan untuk 
mencoba menerapkan model bagi hasil sebagai penentu upah karyawan, 
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terutama untuk usaha-usaha yang sangat berat untuk melaksanakan ketentuan 
upah minimum. 

2. Bagi pengusaha atau colon pengusaha  dapat mencoba sistem bagi hasil untuk 
pengelolaan usaha   

3. Bagi karyawan atau calon karyawan dapat mengusulkan penggunaan upah 
model bagi hasil, manakala dirasakan dampak buruk dari upah minimum, 
misalnya ketika usaha mulai sulit. 

4. Hendaknya dilanjutkan untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan 
pengupahan dengan model bagi hasil, sehingga dapat diketemukan model bagi 
hasil yang bernuansa modern/canggih dan sederhana. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. OutPut Perbandingan Upah Bagi Hasil Dengan Upah Minimum  
     Tahun 2009 
 
Two-Sample T-Test and CI: upah; rm 
 
Two-sample T for upah 
 
rm           N      Mean     StDev   SE Mean 

1           63   1579810    985568    124170 

2           63    625659       241        30 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  954151 

95% lower bound for difference: 746811 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 7.68  P-Value = 0.000  DF = 62 

 
Lampiran 2.  OutPut Perbandingan Upah Bagi Hasil Dengan Upah Minimum  

           Tahun 2010 
 
 
Two-Sample T-Test and CI: upah; rm 
 
 
Two-sample T for upah 

 

rm            N      Mean     StDev   SE Mean 

1           112   2002165   1147013    108383 

2           112    675705       158        15 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  1326459 

95% lower bound for difference: 1146686 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 12.24 P-Value = 0.000 DF = 111 
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Lampiran 3.  OutPut Perbandingan Upah Bagi Hasil Dengan  Upah Harian 
Tahun 2009 

 
Two-Sample T-Test and CI: gaji; rm 
 
Two-sample T for gaji 

rm           N      Mean     StDev   SE Mean 

1           36      1983      1122       187 

2           36      1288       525        88 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  696 

95% lower bound for difference: 349 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 3.37  P-Value = 0.001  DF = 49 

 

Lampiran 4. OutPut Perbandingan Upah Bagi Hasil Dengan  Upah Harian 
Tahun 2010 

Two-Sample T-Test and CI: gaji; rm 
Two-sample T for gaji 

rm            N      Mean     StDev   SE Mean 

1           112      2045      1154       109 

2           112      1781       764        72 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  264 

95% lower bound for difference: 48 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 2.02  P-Value = 0.023 DF = 192 

 
Lampiran 5. OutPut Perbandingan Bagi Hasil Diantara Puti Minang 2009 
 
One-way ANOVA: upah versus pekerjaan 
Analysis of Variance for upah     

Source     DF        SS        MS        F        P 

pekerjaa    2   2103612   1051806     0.83    0.446 

Error      33  41968515   1271773 

Total      35  44072128 
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                                   Individual 95% CIs For Mean 

                                   Based on Pooled StDev 

Level       N      Mean     StDev  ---+---------+---------+---------+--- 

1          12      1739       850   (----------*----------)  

2          12      2312      1257             (----------*----------)  

3          12      1898      1230      (----------*----------)  

                                   ---+---------+---------+---------+--- 

Pooled StDev =     1128            1200      1800      2400      3000 

 

Lampiran 6. OutPut Perbandingan Bagi Hasil Diantara Puti Minang 2010 
 
 
One-way ANOVA: upah versus pekerjaan 
 
Analysis of Variance for upah     

Source     DF        SS        MS        F        P 

pekerjaa    4  10343353   2585838     1.29    0.284 

Error      56 112137420   2002454 

Total      60 122480773 

                                   Individual 95% CIs For Mean 

                                   Based on Pooled StDev 

Level       N      Mean     StDev  ---------+---------+---------+------- 

1          12      1741       848   (---------*---------)  

2          12      2312      1257          (---------*---------)  

3          12      1898      1230    (----------*---------)  

4          13      2831      1940                 (--------*---------)  

5          12      2589      1509             (---------*----------)  

                                   ---------+---------+---------+------- 

Pooled StDev =     1415                  1600      2400      3200 
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Lampiran riset seperti daftar pertanyaan dan instrumen lainnya harus dikirim bersama naskah. Pemuatan lampiran 
pada jurnal tergantung tersedianya ruang (halaman). 

3. Keaslian tulisan. Penulis harus dapat menjamin keaslian artikel yang dikirim. Pelanggaran hak cipta dan etika 
akademis menjadi tanggung jawab penulis. 

4. Panjang artikel yang diserahkan antara 15-20 halaman, serta dilengkapi dengan abstrak sebanyak 100-250 kata. 
Penulisan abstrak menggunakan Bahasa Inggris dan disertai dengan keywords. 

5. Sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut: 
a) Judul, nama penulis, lembaga dan biodata. 
b) Abstrak. 
c) Batang tubuh: 

Untuk penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan: 
1. Pengantar berupa latar belakang dan masalah. 
2. Metoda penelitian. 
3. Hasil dan pembahasan. 
4. Simpulan dan saran. 
Untuk karya ilmiah popular: 
1. Pengantar berupa latar belakang dan masalah. 
2. Landasan teori (jika ada). 
3. Pembahasan. 
4. Simpulan. 

d) Referensi 
6. Penomoran sub judul mempergunakan huruf A, B, C, D, sedang sub judul dengan angka Arab dan seterusnya. 
7. Persamaan. Semua persamaan matematika atau rumus dituliskan pada garis terpisah di tengah halaman (centered). 

Persamaan atau rumus diberi nomor berurutan dengan angka Arab di dalam kurung pada margin kanan.  
8. Catatan kaki. Catatan kaki pada halaman depan mempergunakan tanda asteriks (*), sedang pada teks 

mempergunakan angka Arab secara urut. Catatan kaki hanya untuk penjelas tulisan. 
9. Tabel. Penomoran tabel mempergunakan angka Arab. Setiap tabel diberikan judul yang diikuti dengan penjelasan 

legend yang sesuai dengan isi tabel. Tabel yang dicetak pada kertas berukuran lebih besar, diserahkan apa adanya, 
tanpa perlu diperkecil dengan fotokopi. Tabel dicetak pada halaman terpisah di akhir tulisan. Letak tabel di dalam 
teks harus ditunjukkan secara tepat dan jelas, sehingga pembaca dapat memahaminya tanpa harus membaca isi 
teks. 

10. Gambar, diagram, grafik. Penomorannya mempergunakan angka Romawi, dicetak di tengah halaman (centered) 
terpisah dari teks, dan diletakkan pada akhir tulisan. Letak gambar, tabel, grafik di dalam teks harus ditunjukkan 
secara tepat dan harus jelas, sehingga pembaca dapat memahaminya tanpa harus membaca isi teks. 

11. Referensi. Refensi dicetak di halaman akhir sebelum tabel dan gambar, spasi dobel, terpisah dari teks, urut abjad, 
dan dengan judul REFERENSI. 

i. Refensi yang dikutip pada teks dapat dituliskan sebagai berikut: 
o Pinches dan Taingo (1973) melaporkan bahwa............... 
o Nilai-nilai sosial ditunjukkan............... (Stolle, 1976). 
o Penyebutan halaman referensi yang diutip, hanya untuk kutipan langsung. Nomor halaman 

dituliskan setelah tahun dan tanda titik dua. Contoh: 
§ ............... (Pinches dan Taingo, 1973:17) 
§ Pinches dan Taingo (1973: 17) 

o Penulisan sumber referensi di dalam teks dengan penulis lebih dari dua, dapat dituliskan satu nama 
dengan menambahkan dkk. Contoh: 
§ ............... (Zikmund dkk., 1977) 
§ Zikmund dkk. (1977) ............... 

ii. Penulisan referensi dalam daftar referensi. 
o Buku teks (monograph). 

Sekaran, Uma. 1992. Research Methods for Business. Edisi 2. New York. John Willey. 
o Artikel (Periodicals). 

Fiscfer, Paul E., dan Robert E. Verrecchia. 1998. Correlated Forecast Errors. Journal of Accounting 
Research. Vol. 3. No. 2. April. 91-110. 

o Artikel pada penerbitan kolektif. 
Brennan, Michael J. dan Eduardo S. Schwartz. 1994. A New Approach to Evaluating Natural 
Resource Investments, dalam edisi Stern, Joel M. Dan Donald H. Chew Jr. The Revolution in Corporate 
Finance. Edisi 2. Massachusetts. Blackwell Publisher. 107-117. 


