VOL. 17 NO. 2 JANUARI 2018

ISSN: 1412-6400

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI
DAN STUDI PEMBANGUNAN
Kata Pengantar
Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada
Volume 17 Nomor 2 Januari 2018, STIE Bhakti Pembangunan menerbitkan kembali Jurnal
Manajemen, Akuntansi dan Studi Pembangunan, untuk memfasilitasi para dosen meningkatkan
keterampilannya dalam melakukan penelitian, dan memuat 8 tulisan. Yang pertama Analisis
Pengaruh Price Earning Ratio, Return On Asset, Earning Per Share, dan Debt To Equity Ratio
Terhadap Harga Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2011-2016 Per Kuartal (Nur
Syarifah Yustinus Rawi Dandono), Kedua, Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap
Kinerja keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia(BEI) Tahun 2014 – 2016) (Sri Wartini, Mohammad Yamin), Ketiga, Analisis Pengaruh
Perubahan Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham yang Tercermin dari Return
Saham (Mahfuz Ahfas), Keempat, Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan Terhadap
Kepuasan Pelanggan pada PT Layanan Prima Sejahtera Tangerang (Michael Wiratmoko), Kelima,
Pengaruh Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan
Pemahaman SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
pada KPP Pratama Kebayoran Lama (Edward Hasibuan), Keenam, Pengaruh Pengetahuan Auditor,
Independensi, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Daniel Susanto), Ketujuh Peranan
Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Yohanes Parmin). Kedelapan Analisis
Pengaruh Kualitas Layanan, Harga, dan Fasilitas terhadap Kepuasan Pelanggan AUTO 2000 Puri
Kembangan Jakarta (Cahya Nirmala & Bintoro Ariyanto).
Redaksi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi para dosen baik dari STIE BP maupun
dari Perguruan Tinggi lain dalam menyumbangkan hasil penelitiannya untuk kami terbitkan. Jurnal
ini terbit 2 kali setahun.
Semoga tulisan dalam jurnal ini bisa dimanfaatkan oleh para dosen dan mahasiswa serta praktisi
bisnis yang semakin perlu dikelola secara professional.
Redaksi

VOL. 17 NO. 2 JANUARI 2018

ISSN: 1412-6400

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI
DAN STUDI PEMBANGUNAN
DAFTAR ISI :

Halaman

Kata Pengantar

i

Daftar Isi
Analisis Pengaruh Price Earning Ratio, Return On Asset, Earning Per Share, dan Debt
To Equity Ratio Terhadap Harga Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk Periode
2011-2016 Per Kuartal
Nur Syarifah, Yustinus Rawi Dandono
Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja keuangan (Studi
Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI)
Tahun 2014 – 2016)
Sri Wartini, Mohammad Yamin
Analisis Pengaruh Perubahan Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham
yang Tercermin dari Return Saham
Mahfuz Ahfas
Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada
PT Layanan Prima Sejahtera Tangerang
Michael Wiratmoko
Pengaruh Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Sanksi
Perpajakan dan Pemahaman SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kebayoran Lama
Edward Hasibuan
Pengaruh Pengetahuan Auditor, Independensi, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas
Audit
Daniel Susanto
Ketujuh Peranan Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan
Yohanes Parmin
Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Harga, dan Fasilitas terhadap Kepuasan
Pelanggan AUTO2000 Puri Kembangan Jakarta
Cahya Nirmala, Bintoro Ariyanto

ii

1-18

19-46

47-59

60-76

77-90

91-110
111-122

123-140

1-18
JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 2 Januari 2018]

ANALISIS PENGARUH PRICE EARNING RATIO, RETURN ON ASSET, EARNING
Y=
a+bDEBT
X2+e
1X1+b2TO
PER SHARE,
DAN
EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM
Dimana
:
PT INDOFOOD
SUKSES MAKMUR TBK PERIODE 2011-2016 PER KUARTAL

Y
a
b1, b2
X1, X2
e

= Variabel dependen (kepuasan pelanggan)
= Konstanta
Nur Syarifah
= Koefisien garis regresi
Yustinus
Dandono
= Variabel independenRawi
(kualitas
pelayanan mekanik, fasilitas bengkel)
STIE
Bhakti Pembangunan)
= error /(Dosen
variabel
pengganggu
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

ABSTRAK
Penelitian
ini bertujuan
untuk
menganalisis
pengaruh
a. Variabel
Kualitas
Pelayanan
Mekanik
(X1) secara parsial maupun simultan dari
variabel Price Earning Ratio, Return On Asset, Earning Per Share, dan Debt to Equity Ratio
Untuk pengukuran variabel kualitas pelayanan mekanik digunakan pendapat
terhadap Harga Saham. Data yang telah digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari
responden mengenai karyawan cepat dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaan,
Laporan Keuangan Publikasi Tahunan dari website PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk
karyawan
tanggap terhadap keluhan konsumen, karyawan mampu mengetahui
Periode
2011-2016.
kerusakan
dengan
cepat, karyawan
perhatian
individu
baik kepada
secara memberikan
parsial (uji t) Price
Earning
Ratio dengan
(PER) berpengaruh
Hasil
penelitian
ini menunjukkan
konsumen
dan
karyawan
selalu
melakukan
pekerjaan
berdasarkan
standar
operasional
positif dan signifikan terhadap harga saham dengan t hitung > t tabel (3,574 > 2,093),
tingkat
perusahaan.
signifikansi
0,002 < 0,05 jadi Ha diterima. Return On Assets (ROA) berpengaruh negatif dan
Skor jawaban
responden
untukdengan
variabel
kualitas
mekanik
adalah
1.191tingkat
berada
signfikan
terhadap
harga saham
t hitung
> tpelayanan
tabel (-2,844
> -2,093)
dengan
pada
kategori
setuju
(1.023–1.263).
Hal
ini
mengindikasikan
bahwa
responden
setuju
signfikansi 0,010 < 0,05 jadi Ha diterima. Selanjutnya Earning Per Share (EPS) berpengaruh
tentang
cepat danharga
tepat
dalam
menyelesaikan
tanggap
positif
dan karyawan
signifikan terhadap
saham
dengan
t hitung > t pekerjaan,
tabel ( 5,220karyawan
> 2,093) dengan
tingkat
signifikansi
< 0,05 jadi
dapat disimpulkan
Ha diterima,kerusakan
dan Debt todengan
Equity Ratio
terhadap
keluhan0,000
konsumen,
karyawan
mampu mengetahui
cepat,
(DER)
tidak memberikan
ada pengaruhperhatian
signifikan.
Dengan
nilai koefesien
determinasi
66,4%
karyawan
individu
dengan
baik kepada
konsumensebesar
dan karyawan
sedangkan
sisa nya 33,4%
dijelaskan
oleh variabel
lain yang
tidak diteliti.
Hasil penelitian
selalu melakukan
pekerjaan
berdasarkan
standar
operasional
perusahaan.
Dengan
secara
simultan
(uji
F)
dengan
variabel
Price
Earning
Ratio
(PER),
Return
On
Assets
(ROA),
demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik persepsi responden mengenai karyawan
Earning
Per Share
Debt to Equitypekerjaan,
Ratio (DER)
memilikitanggap
pengaruhterhadap
secara simultan
cepat dan
tepat (EPS),
dalam dan
menyelesaikan
karyawan
keluhan
terhadap
harga
saham
dengan
Fhitung
>
Ftabel
(11,930
>
2,90)
dengan
tingkat
signifikansi
konsumen, karyawan mampu mengetahui kerusakan dengan cepat, karyawan
0,000
< 0,05. perhatian individu dengan baik kepada konsumen dan karyawan selalu
memberikan

melakukan pekerjaan berdasarkan standar operasional perusahaan maka akan semakin

Kata Kunci : Price Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA), Earning Per Share
puas pelayanan
yang diberikan terhadap konsumen di Bengkel Resmi Honda Ahass
(EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan Harga Saham.

Ciledug.

b. Variabel Fasilitas Bengkel (X2)
PENDAHULUAN
Untuk pengukuran variabel harga digunakan pendapat responden mengenai
Latar Belakang
fasilitas
yang
adapenting
dibengkel
tersebut yaitusuatu
Fasilitas
Pasar
modalbengkel
memiliki
peran
bagi perekonomian
negarabengkel
karena yang
pasar dimiliki
modal
perusahaandua
sangat
lengkap
dan memadai,
bengkel
terjaga
menjalankan
fungsi,
yaitu pertama
sebagai Kebersihan
sarana bagi fasilitas
pendanaan
usaha selalu
atau sebagai
dengan
baik,
Kondisiuntuk
fasilitas
bengkel selalu
dan selalupemodal
dilakukan
perawatan
dan
sarana
bagi
perusahaan
mendapatkan
dana terjaga
dari masyarakat
(investor).
Harga
saham
di
bursa
saham
di
tentukan
oleh
pelaku
pasar
karena
adanya
permintaan
dan
penawaran
pengecekan, Desain interior dan eksterior yang dimiliki perusahaan sangat nyaman dan
saham
yangdan
bersangkutan
pasar melakukan
modal. Fluktuasi
harga dari
suatu saham
di dengan
tentukanadanya
oleh
menarik
Perusahaandiselalu
pembaharuan
fasilitas
bengkel
penawaran
dan permintaan.
perkembangan
teknologi. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pergerakan
harga saham
faktorresponden
fundamental
danvariabel
faktor teknikal.Faktor
fundamental
faktor
Skoryaitu
jawaban
untuk
harga adalah 1.225
beradaadalah
pada kategori
yang
berasal
dari
dalam
perusahaan
dan
dapat
dikendalikan
oleh
manajemen
perusahaan.
Bagi
setuju (1.023 – 1.263). Hal ini mengindikasikan bahwa responden setuju tentang
investor
yangFasilitas
menganutbengkel
aliran fundamental
dalamperusahaan
menganalisis
nilai saham,
tinggi
indikator
yang dimiliki
sangat
lengkap
danrendahnya
memadai,
nilai
saham
tercermin
pada
kinerja
keuangan
perusahaan
yang
dapat
diketahui
dengan
Kebersihan fasilitas bengkel selalu terjaga dengan baik, Kondisi fasilitas bengkel
selalu
terjaga dan selalu dilakukan perawatan dan pengecekan, Desain interior dan eksterior
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menganalisis laporan keuangan perusahaan. Rasio pasar dapat diproyeksikan dengan
mengukur Price Earning Ratio. Price Earning Ratio merupakan perbandingan harga pasar
perlembar saham (market price pershare) dan laba per lembar saham (earning per share).
Return On Assets (ROA) mengukur kemampuan menghasilkan laba dari total aktiva yang
digunakan. Earning Per Share (EPS) merupakan perbandingan antara Earning After Tax
(EAT) dengan jumlah lembar saham perusahaan yang beredar. Earning Per Share (EPS) untuk
mengetahui pendapatan perlembar saham biasa perusahaan yang beredar. Rasio solvabilitas
dapat diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER).
Perumusan Masalah
1. Apakah Price Earning Ratio berpengaruh terhadap harga saham pada PT. Indofood Sukses
Makmur, Tbk periode 2011-2016 per kuartal ?
2. Apakah Return On Asset berpengaruh terhadap harga saham pada PT. Indofood Sukses
Makmur, Tbk periode 2011-2016 per kuartal ?
3. Apakah Earning Per Share berpengaruh terhadap harga saham pada PT. Indofood Sukses
Makmur, Tbk periode 2011-2016 per kuartal ?
4. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap harga saham pada PT. Indofood Sukses
Makmur, Tbk periode 2011-2016 per kuartal?
5. Apakah Price Earning Ratio (PER) , Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS),
Debt to Equity Ratio (DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham pada
PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk periode 2011-2016 per kuartal ?
LANDASAN TEORI
Pasar Modal
Menurut UU pasar modal No.8 Tahun 1995 Tentang pasar modal menyatakan bahwa “Pasar
modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi
yang berkaitan dengan efek”. Instrumen pasar modal pada dasarnya adalah instrumen
keuangan jangka panjang atau surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal.
Saham
Menurut Siamat (2001:268) Saham atau (stock) adalah surat berharga atau tanda kepemilikan
bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang
menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan
surat berharga tersebut. Posisi kepemilikan di tentukan oleh seberapa besar penyertaan yang
ditanamkan di perusahaan tersebut.
Harga saham merupakan harga penutupan pasar saham selama periode pengamatan untuk
tiap-tiap jenis saham yang dijadikan sampel dan pergerakannya senantiasa diminati oleh para
investor. Menurut Fahmi (2015:86) beberapa kondisi dan situasi yang mempengaruhi harga
saham :
a. Kondisi mikro dan makro ekonomi.
b. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk melakukan ekspansi (perluasan usaha),
seperti membuka kantor cabang (branch office) dan kantor cabang pembantu (sub-branch
office), baik yang akan dibuka di area domestik maupun luar negeri.
c. Pergantian direksi secara tiba-tiba.
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d. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak pidana dan kasusnya
= a+b1X1+b2X2+e
telah masuk keY
pengadilan.
:
e. Dimana
Kinerja perusahaan
yang terus mengalami penurunan dalam setiap waktunya.
Y
=
Variabel
(kepuasan
f. Risiko sistematis, yaitu
suatudependen
bentuk risiko
yangpelanggan)
terjadi secara menyeluruh dan telah
amenyebabkan ikut=perusahaan
Konstantaikut terlibat.
g.bEfek
yang mampu
menekan
= Koefisien
garis
regresi kondisi teknikal dalam jual beli saham.
1, b2 psikologi pasar

X1, X2

= Variabel independen (kualitas pelayanan mekanik, fasilitas bengkel)

Laporan
Keuangan= error / variabel pengganggu
e
Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari
perusahaan. Pengertian laporan keuangan
dalam
Standar
Akuntansi Keuangan menurut Ikatan
IV. HASIL
DAN
PEMBAHASAN
Akuntan Indonesia (2015: 1) adalah :
“Laporan
keuangan
adalahPelayanan
suatu penyajian
terstruktur
a. Variabel
Kualitas
Mekanik
(X1) dari posisi keuangan dan kinerja
keuangan suatu entitas”
Untuk pengukuran variabel kualitas pelayanan mekanik digunakan pendapat
Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2013:11), adalah sebagai berikut:
responden mengenai karyawan cepat dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaan,
1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan
karyawan
saat ini. tanggap terhadap keluhan konsumen, karyawan mampu mengetahui
dengan
cepat,tentang
karyawan
memberikan
individu
dengan
baik
kepada
2.kerusakan
Memberikan
informasi
jenis
dan jumlahperhatian
kewajiban
dan modal
yang
dimiliki
konsumen
dan
karyawan
selalu
melakukan
pekerjaan
berdasarkan
standar
operasional
perusahaan pada saat ini.
3.perusahaan.
Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu
Skor
jawaban
responden untuk variabel kualitas pelayanan mekanik adalah 1.191 berada
periode
tertentu.
pada
kategori
setuju (1.023–1.263).
mengindikasikan
responden
setuju
4. Memberikan informasi
tentang jumlah Hal
biayainidan
jenis biaya yang bahwa
dikeluarkan
perusahaan
tentang
karyawan
cepat
dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaan, karyawan tanggap
dalam suatu
periode
tertentu.
5.terhadap
Informasikeluhan
tentang konsumen,
perubahan-perubahan
terjadi
terhadap aktiva,
pasiva,
dan modal
karyawanyang
mampu
mengetahui
kerusakan
dengan
cepat,
perusahaan.
karyawan
memberikan perhatian individu dengan baik kepada konsumen dan karyawan
6.selalu
Memberikan
informasi
tentang kinerja
manajemen
perusahaan
dalam suatu
periode. Dengan
melakukan
pekerjaan
berdasarkan
standar
operasional
perusahaan.
7.demikian
Informasi dapat
keuangan
lainnya.
dikatakan bahwa semakin baik persepsi responden mengenai karyawan

cepat dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaan, karyawan tanggap terhadap keluhan

Analisis
Rasio Keuangan
konsumen,
karyawan mampu mengetahui kerusakan dengan cepat, karyawan
Return
on assetsperhatian
(ROA) merupakan
keuangan
yang banyak
digunakan
mengukur
memberikan
individu rasio
dengan
baik kepada
konsumen
dan untuk
karyawan
selalu
kinerja perusahan. Khususnya menyangkut profitabilitas perusahaan.ROA mengukur
melakukan pekerjaan berdasarkan standar operasional perusahaan maka akan semakin
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas asset yang dimiliki perusahaan.

puas pelayanan yang diberikan terhadap konsumen di Bengkel Resmi Honda Ahass
Ciledug.
Laba Bersih

ROA=
b. Variabel Fasilitas Bengkel
(X2) Total Asset × 100
Untuk pengukuran variabel harga digunakan pendapat responden mengenai
fasilitas
bengkel
ada
dibengkel
tersebut
Fasilitas
bengkel
yang dimiliki
Salah satu aspek
yangyang
dinilai
dalam
mengukur
kinerjayaitu
perusahaan
adalah
aspek leverage
atau
perusahaan
sangat
memadai,
Kebersihan
fasilitas
bengkel selalu
terjaga
utang
perusahaan.
Debtlengkap
to equitydan
ratio
(DER) merupakan
rasio
yang mengukur
sejauh mana
denganutang
baik, dapat
Kondisi
fasilitas
selalu terjaga dan selalu dilakukan perawatan dan
besarnya
ditutupi
olehbengkel
modal sendiri.
pengecekan, Desain interior dan eksterior yang dimiliki perusahaan sangat nyaman dan
menarik dan Perusahaan selalu melakukan
pembaharuan
fasilitas bengkel dengan adanya

Total
Utang
DER=
X100
perkembangan
teknologi.

Total Ekuitas
Skor jawaban responden untuk variabel harga adalah 1.225 berada pada kategori
setuju (1.023 – 1.263). Hal ini mengindikasikan bahwa responden setuju tentang
Price
Earning
Ratio bengkel
merupakan
yang perusahaan
menggambarkan
indikator
Fasilitas
yangrasio
dimiliki
sangatapresiasi
lengkappasar
dan terhadap
memadai,
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan
laba.
Price
Earning
Ratio
(PER)
adalah
a
Kebersihan fasilitas bengkel selalu terjagaCoefficients
dengan baik,
Kondisi fasilitas bengkel
selalu
terjaga dan selalu dilakukan
perawatan dan
pengecekan, Desain interior dan eksterior
Unstandardized
Standardized
Model
1 (Constant)
PER
ROA

B

Coefficients
Std. Error

4176.005

1728.900

38.331
-625.169

11.837
182.762

Coefficients
Beta

.775
-1.214

t

Sig.

2.415

.026

3.238
-3.421

.004
.003

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.255
.116



3.915
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perbandingan anatara market price per share (harga pasar perlembar saham) dengan earning
per share (laba pelembar saham) Rasio ini dapat dihitung dengan rumus berikut

PER=

HargaSaham
Earning Per Share( EPS )

Earning per share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan bagian laba untuk setiap
tahun..Earning per share (EPS) dapat dihitung dengan rumus berikut :

EPS=

LabaBersih
Jumlah SahamBeredar

Kerangka Pemikiran
Gambar 1 menunjukkan kerangka pemikiran yang dibuat dalam model penelitian pada
variabel independen (X) adalah Price Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA),
Earning Per Share (EPS) dan Debt to Equity Ratio (DER). Sedangkan pada variabel dependen
(Y) adalah Harga Saham.
Gambar 1
Kerangka Berpikir
Analisis Pengaruh PER, ROA, EPS, dan DER Terhadap Harga Saham
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Periode 2011-2016.

Price Earning Ratio (PER)
(X1)
Return On Asset (ROA)
(X2)
Earning Per Share (EPS)
(X3)
Debt to Equity Ratio (DER)

H1
H2
H3
H4

(X4)
H5

Harga Saham
(Y)




5-18
JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 2 Januari 2018]

Hipotesa
Y = a+b
1X1+b2X
2+e
Berdasarkan perumusan
masalah,
landasan
teori, dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan
: hipotesa penelitian yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :
diDimana
atas maka
Variabel dependen (kepuasan pelanggan)
1)YHipotesis Pertama=(H1)
a Price Earning Ratio
= Konstanta
Ha1:
(PER) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.
2)bHipotesis
Kedua
(H2)
,
b
=
Koefisien
garis regresi
1
2
Ha2:
Return
On
Assets
(ROA)
berpengaruh
Harga
Saham.fasilitas bengkel)
X1, X2
= Variabel independensignifikan
(kualitasterhadap
pelayanan
mekanik,
3)eHipotesis Ketiga (H3)
= error / variabel pengganggu
Ha3: Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.
4) Hipotesis Keempat (H4)
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ha4: Debt to Equity Ratio(DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga.
Pengaruh
Debt toKualitas
Equity Ratio
(DER) terhadap
Harga
a. Variabel
Pelayanan
Mekanik
(X1)Saham.
5)Hipotesis Kelima (H5)
Untuk pengukuran variabel kualitas pelayanan mekanik digunakan pendapat
Ha5 : Price Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), dan
responden mengenai karyawan cepat dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaan,
Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Harga Saham.

karyawan tanggap terhadap keluhan konsumen, karyawan mampu mengetahui
kerusakan dengan cepat, karyawan memberikan perhatian individu dengan baik kepada
konsumen dan karyawan selalu
melakukan
pekerjaan berdasarkan standar operasional
METODE
PENELITIAN
perusahaan.
Jenis
Penelitian
Skor
jawaban responden
variabeladalah
kualitas
pelayanan
mekanik
adalah
1.191 berada
Jenis penelitian
yang telahuntuk
digunakan
jenis
penelitian
hipotesis.
Dimana
pada
pada
kategori
setuju
(1.023–1.263).
Hal
ini
mengindikasikan
bahwa
responden
setuju
penelitian ini menggunakan variabel independen (Variabel X) adanya pengaruh antara Price
tentangRatio
karyawan
tepat dalam
pekerjaan,
karyawan
tanggap
Earning
(PER), cepat
Returndan
On Assets
(ROA),menyelesaikan
Earning Per Share
(EPS), dan
Debt to Equity
Ratio
(DER).keluhan
Variabelkonsumen,
dependen (Variabel
Y) terhadap
saham. kerusakan dengan cepat,
terhadap
karyawan
mampu harga
mengetahui
Dalam
lingkup
penelitian hanya
sebatas
Price Earning
(PER), Return
On Assets
(ROA),
karyawan
memberikan
perhatian
individu
dengan Ratio
baik kepada
konsumen
dan karyawan
Earning
Share (EPS),
dan Debt
to Equity Ratio
(DER)
terhadap harga
saham pada
PT.
selalu Per
melakukan
pekerjaan
berdasarkan
standar
operasional
perusahaan.
Dengan
Indofood
Sukses
Makmur
Tbk
periode
2011-2016
per
kuartal.
demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik persepsi responden mengenai karyawan
cepat dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaan, karyawan tanggap terhadap keluhan
Horizon
Waktukaryawan mampu mengetahui kerusakan dengan cepat, karyawan
konsumen,
Horizon
waktu dalam
penelitian
ini dengan
menggunakan
Time Series
yaitu menentukan
pola selalu
data
memberikan
perhatian
individu
baik kepada
konsumen
dan karyawan
masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur menurut urutan waktu kejadian.Periode
melakukan pekerjaan berdasarkan standar operasional perusahaan maka akan semakin
yang digunakan dari data yang diperolehan dalam penelitian ini adalah tahun 2011-2016.
puas pelayanan yang diberikan terhadap konsumen di Bengkel Resmi Honda Ahass
Ciledug.
Unit
Analisis Data
Objek penelitian yang diamati dalam penelitian ini adalah mengambil salah satu sampel
b. Variabel
Bengkel
(X2)tercatat di bursa efek Indonesia yaitu PT. Indofood
perusahaan
FoodFasilitas
and Beverages
yang
Untuk Tbk.
pengukuran variabel harga digunakan pendapat responden mengenai
Sukses Makmur

fasilitas bengkel yang ada dibengkel tersebut yaitu Fasilitas bengkel yang dimiliki
perusahaan
sangat lengkap
dan memadai,
Kebersihan fasilitas bengkel selalu terjaga
Metode
Pengumpulan
dan Penelitian
Data
dengan
baik, Kondisi
fasilitas bengkel
selalu
selalu
perawatan
dan
Dalam
penelitian
ini menggunakan
metode
dataterjaga
dengandan
cara
studidilakukan
dokumentasi.
Dengan
menggunakan
data
sekunder
atau
studi
dokumentasi
adalah
teknik
pengumpulan
data
yang
pengecekan, Desain interior dan eksterior yang dimiliki perusahaan sangat nyaman dan
secara
tidakdan
langsung
dari objek
penelitian
melalui
dokumen. fasilitas bengkel dengan adanya
menarik
Perusahaan
selalu
melakukan
pembaharuan
perkembangan teknologi.
Skor jawaban responden untuk variabel harga adalah 1.225 berada pada kategori
setuju (1.023 – 1.263). Hal ini mengindikasikan bahwa responden setuju tentang
indikator Fasilitas bengkel yang dimiliki perusahaan sangat lengkap dan memadai,
Kebersihan fasilitas bengkel selalu terjaga dengan baik, Kondisi fasilitas bengkel selalu
terjaga dan selalu dilakukan perawatan dan pengecekan, Desain interior dan eksterior
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Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas dan terikat, yaitu :
a. Variabel bebas atau Independent Variable
Variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahannya atau timbulnya variabel
dependen (variabel terikat). Variabel bebas dinotasikan dengan X, dalam penelitian ini rasio
pasar diproyeksikan dengan Price Earning Ratio (PER) dan Earning Per Share (EPS), rasio
profitabilitas diproyeksikan dengan Return On Assets (ROA), dan rasio solvabilitas
diproyeksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai variabel bebas karena
mempengaruhi harga saham pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk periode 2011-2016 per
kuartal.
b. Variabel terikat atau Dependent Variable
Variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya variabel bebas. Variabel terikat
dinotasikan dengan Y, dalam penelitian ini adalah Harga Saham (Y) sebagai variabel terikat
karena dipengaruhi oleh Price Earning Ratio (X1), Return On Assets (X2), Earning Per Share
(X3), dan Debt to Equity Ratio (X4) pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk periode 20112016 per kuartal.
Analisis Regresi Linier Berganda
Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan
dependen maka dapat digunakan rumus sebagai berikut :
Y = ȕ0 + ȕ1X1 + ȕ2X2 + ȕ3X3 + ȕ4X4
Dimana :
Y
=
ȕ0
=
=
ȕ1
X1
=
=
ȕ2
=
X2
ȕ3
=
=
X3
=
Ǻ4
X4
=

Variabel terikat (Harga saham)
Konstanta
Koefesien regresi PER
Variabel bebas PER
Variabel bebas ROA
Koefesien regresi ROA
Koefesien regresi EPS
Variabel bebas EPS
Koefesien regresi DER
Variabel bebas DER

Uji Secara Parsial (Uji-t)
Ada beberapa langkah dalam pengujian secara parsial (Uji-t) yaitu sebagai berikut :
1. Menentukan formulasi hipotesis
H0 : X = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan secara pasial antara variabel independen
(PER, ROA,EPS dan DER) terhadap variabel dependen (harga saham) pada PT. Indofood
Sukses Makmur, Tbk periode 2011-2016.
H0 : X  0, artinya ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen
(PER, ROA, EPS, dan DER) terhadap variabel dependen (harga saham) pada PT. Indofood
Sukses Makmur, Tbk periode 2011-2016
2. Menurut taraf nyata (Į) dari t-tabel
a. Penelitian menggunakan tingkat signifikan 5%



Gambar 1
Kerangka Berpikir
Analisis Pengaruh PER, ROA, EPS, dan DER Terhadap Harga Saham 
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Periode 2011-2016.
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Price Earning Ratio (PER) 
(X1)derajat

b. Nilai t-tabel memiliki
bebas atau degree of freedom (df) = n-k-1

Y
=
a+b
X
+b
X
+e

1 1
2
3. Menentukan
kriteria On
pengujian
Return
Asset2 (ROA)

Dimana
a. H0:diterima apabila(X2)
–t tabel
< t hitung < t tabel H1

Harga Saham
Yb. H0 ditolak apabila
= Variabel
dependen
(kepuasan
pelanggan)
–t hitung < -t tabel
atau t hitung
> t tabel

H2

= Konstanta
4.a Membuat kesimpulan
atau pengambilan keputusan
(Y)

bahwa
H0Share
diterima
atau
b1Menyimpulkan
, b2
= Koefisien
garis
regresi
Earning
Per
(EPS)
ditolak
X1, X2
= Variabel
(X3) independen (kualitas pelayanan mekanik, fasilitas bengkel)

Koefisien
Determinasi
e
= error
/ variabel pengganggu H3
2

 seberapa jauh kemampuan model dalam
Koefisien determinasi (R ) pada intinya mengukur
menerangkan
variasi variabel dependen.


 ,ϰ

IV.(DER)
HASIL
Debt to Equity Ratio
 DAN PEMBAHASAN
a. Jika nilai KD = 0, artinya tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel
a.dependen
Variabel Kualitas(X4)
Pelayanan
Mekanik (X1)

b. Jika nilai KD = 1, artinya variasi (naik/turunnya)
variabel dependen 100%

Untuk pengukuran variabel kualitas pelayanan
mekanik digunakan pendapat
dipengaruhi oleh variabel independen.
responden mengenai karyawan cepat dan tepat H5
dalam menyelesaikan pekerjaan,
c. Jika KD antara 0 dan 1 (0  KD  1), artinya pengaruh independen terhadap variabel
karyawan
tanggap
terhadap
keluhan
konsumen,
karyawanberasal
mampu
mengetahui
dependen adalah sesuai dengan nilai KD itu sendiri dan selebihnya
dari faktor
lain.

kerusakan dengan cepat, karyawan memberikan perhatian individu dengan baik kepada
konsumen dan karyawan selalu melakukan pekerjaan berdasarkan standar operasional
HASIL
DAN

perusahaan.
HASIL
DANPEMBAHASAN
PEMBAHASAN
Skor jawaban responden untuk variabel kualitas pelayanan mekanik adalah 1.191 berada
pada kategori
setuju
(1.023–1.263).
Hal ini mengindikasikan bahwa responden setuju
Analisis
Statistik
Deskriptif
Analisis
Statistik
Deskriptif

tentang karyawan cepat dan tepat dalam
menyelesaikan
pekerjaan, karyawan tanggap
Tabel
1 1
Tabel
Hasil
Uji
Statistik
Deskriptif
terhadap keluhan konsumen,
karyawan
mampu
mengetahui
Hasil Uji Statistik Deskriptif kerusakan dengan cepat,
karyawan memberikan perhatian individu dengan baik kepada konsumen dan karyawan
DescriptiveStatistics
Statisticsoperasional perusahaan. Dengan
Descriptive
selalu melakukan pekerjaan berdasarkan
standar
N
Minimum
Maximum
Mean
d.
Deviation
demikian dapat dikatakan Nbahwa semakin
persepsi responden
mengenai
karyawan
Minimum baik
Maximum
Mean
Std.
Deviation
cepatPER
dan
pekerjaan,
karyawan
tanggap
keluhan
13 94.30
94 35.9529
35.9
22.489
 tepat dalam menyelesaikan
24
13.14
 terhadap
22.48940
ROA

24
1.11
9.13
4.1158

2.16073
1
9
4.1
2.160
konsumen, karyawan mampu mengetahui kerusakan dengan cepat, karyawan
EPS
24
79.00 79 433.00433 231.2917

105.23906
231.29
105.239
memberikan
perhatian individu
dengan
baik kepada
konsumen
dan
karyawan
selalu
DER
24
69.52
124.91
95.3750
18.64188
69
124
95.37
18.64
melakukan
pekerjaan
standar
akan semakin
HARGA SAHAM
 berdasarkan
24
4600.00 operasional
8700.00 perusahaan
6416.6667 maka1112.39720
A
SAHAM
6416.66
1112.397
N (listwise)

puasValid
pelayanan
yang
diberikan
konsumen8700
di Bengkel
Resmi Honda
Ahass
24 terhadap 4600
(listwise)
Ciledug.
Sumber : Output SPSS 22, Data telah diolah

Sumber : Output SPSS 22, Data telah diolah

b. Variabel
Fasilitas Bengkel (X2)

Statistik Untuk
Deskriptif
digunakan untuk
melihat
gambaran
data. pendapat
Dalam penelitian
ini data
yang
pengukuran
variabel
harga
digunakan
responden
mengenai
akan
kita
ketahui
gambarannya
adalah
data
harga
saham,
PER,
ROA,
EPS,
dan
DER
pada
PT.
fasilitas bengkel yang ada dibengkel tersebut yaitu Fasilitas bengkel yang dimiliki
Indofood Sukses Makmur, Tbk periode 2011-2016.

perusahaan sangat lengkap dan memadai, Kebersihan fasilitas bengkel selalu terjaga
dengan baik, Kondisi fasilitas bengkel selalu terjaga dan selalu dilakukan perawatan dan
Uji Asumsi Klasik
pengecekan,
Desain
interior
dan eksterior
yang
dimiliki
perusahaan
nyaman
dan
Uji
asumsi klasik
melakukan
pengujian
hipotesis
terlebih
dahulu
dilakukansangat
pengujian
apakah
menarik
dan
Perusahaan
selalu
melakukan
pembaharuan
fasilitas
bengkel
dengan
adanya
terdapat penyimpangan asumsi klasik yaitu melalui pengujian normalitas, multikolinearitas,
perkembangan teknologi.
heterokedastisitas,
dan autokorelasi.
Skor jawaban responden untuk variabel harga adalah 1.225 berada pada kategori
setuju
(1.023 – 1.263). Hal ini mengindikasikan bahwa responden setuju tentang
Uji
Normalitas
Hasil
indikator
Fasilitasditunjukkan
bengkel yang
dimiliki
perusahaan
sangat
lengkap dan memadai,
uji normalitas
pada grafik
normal
plot berikut
:
Kebersihan fasilitas bengkel selalu terjaga dengan baik, Kondisi fasilitas bengkel selalu
terjaga dan selalu dilakukan perawatan dan pengecekan, Desain interior dan eksterior
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Gambar 2

Gambar 2
Sumber : Output SPSS 22, Data telah diolah
Dari hasil grafik P-Plot Gambar 2 dapat diketahui bahwa titik-titik data menyebar di sekitar
garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang
diteliti dalam model regresi telah memenuhi syarat asumsi normalitas.
Uji Multikolinearitas
Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas (independen). Berikut ini adalah hasil dari uji multikoliniearitas :



Tabel
 2
Sumber : Output SPSS 22, Data telah diolah

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficientsa
a
Coefficients
andardized Coefficients
dized Coefficie
Unstandardized
Standardized
BCoefficients
td. Error Coefficients
Beta
t

Modelnt)
B 4176.0
Std. Error1728.9 Beta
t
38.3
11.
.7
1 (Constant)
4176.005
1728.900
2.415
-625.
182.7
-1.2
PER
38.331
11.837
.775
3.238
ROA
-625.169 18. 182.762 3.
-1.214 1.7
-3.421
EPS
18.165 -8.0 3.187 11.9
1.719 -.5.699


DER
-8.030
11.918
-.135
-.674
ndent Variable: HARGA SAHAM

Sig.
2.4
Sig.
3.2.026
-3.4.004
5.6.003
-.6.000
.509

ollinearity Statistics
olerance Statistics
VIF
Collinearity
.0

Tolerance
VIF
.0
.2
3.9
.0 .255 . 3.915 8.6
.0 .116 . 8.615 6.2
.5 .161 .3 6.215 2.7
.367
2.727

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM

: OutputSPSS
SPSS22,
22,Data
Sumber: Output
Datatelah
telahdiolah
diolah
Sumber
3
Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahuiGambar
nilai tolerance
variabel PER, ROA, EPS, dan DER
Hasil
Pengujian
Heterokedastisitas
 dari 0,10. Hasil perhitungan
berkisaran antara 0,116 sampai dengan 0,367 atau lebih besar
nilai tolerance tersebut menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki tolerance
kurang dari 0,10. Pada hasil VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel yang
memiliki nilai VIF lebih dari 10, karena nilai berkisar 2,727 sampai dengan 8,615. Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen
dalam model regresi.




Sumber : Output SPSS 22, Data telah diolah
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Uji Heterokedastisitas
Y = a+bbertujuan
+e
1X1+b2X2untuk
Uji Heterokedastisitas
menguji apakah dalam model regresi terjadi
Dimana :
ketidaksamaan
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut ini
Y hasil dari uji heterokedastisitas
= Variabel dependen
(kepuasan pelanggan)
adalah
:

a
b1, b2
X1, X2
e

= Konstanta
Gambar 3
= Koefisien garis regresi
Hasil
Pengujian
Heterokedastisitas
= Variabel independen (kualitas
pelayanan mekanik, fasilitas bengkel)
= error / variabel pengganggu
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Variabel Kualitas Pelayanan Mekanik (X1)
Untuk pengukuran variabel kualitas pelayanan mekanik digunakan pendapat
responden mengenai karyawan cepat dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaan,
karyawan tanggap terhadap keluhan konsumen, karyawan mampu mengetahui
kerusakan dengan cepat, karyawan memberikan perhatian individu dengan baik kepada
konsumen dan karyawan selalu melakukan pekerjaan berdasarkan standar operasional
Sumber
: Output SPSS 22, Data telah diolah
perusahaan.
Skor jawaban responden untuk variabel kualitas pelayanan mekanik adalah 1.191 berada
Dapat dilihat grafik scatteplot terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik
pada kategori setuju (1.023–1.263). Hal ini mengindikasikan bahwa responden setuju
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak
tentang
karyawan cepat dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaan, karyawan tanggap
terjadi
heterokedastisitas.
terhadap keluhan konsumen, karyawan mampu mengetahui kerusakan dengan cepat,
karyawan
memberikan perhatian individu dengan baik kepada konsumen dan karyawan
Uji
Autokorelasi
selalu
melakukan
pekerjaan
berdasarkan
standar
 Dengan
Uji Autokorelasi bertujuan
menguji
apakah dalam
model operasional
regresi linierperusahaan.
ada korelasi
antara
demikian
dapat dikatakan
baikkesalahan
persepsi pengganggu
responden mengenai
karyawan
kesalahan
pengganggu
pada bahwa
periodesemakin
t dengan
pada periode
t-1

cepat
dan
tepat
dalam
menyelesaikan
pekerjaan,
karyawan
tanggap
terhadap
keluhan
(sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Berikut
karyawan
mampu mengetahui kerusakan dengan cepat, karyawan
inikonsumen,
adalah hasil dari
uji autokorelasi:
Tabel
3 kepada konsumen dan karyawan selalu
memberikan perhatian individu dengan
baik
Hasil
Pengujian
Autokorelasi
melakukan pekerjaan berdasarkan standar operasional perusahaan maka akan semakin
puas pelayanan yang diberikan terhadap konsumen di Bengkel Resmi Honda Ahass
b
b
Model
Summary
Model
Summary
Ciledug.
Std. Errorofofthe
the Estima
R
R Square Adjusted
usted R
R Squareror
urbin-Watson
Model
R
R Square
Square
Estimate
Durbin-Watson
.8
.7
.6
645.249
1.7
b. Variabel
Fasilitas
Bengkel
(X2)
1
.850a
.722
.664
645.24910
1.739
Untuk
pengukuran
variabel
harga
digunakan pendapat responden mengenai
ctors:
(Constant),
DER,
EPS,
PER,
a. Predictors:
(Constant), DER,
EPS,
PER,
ROAROA
ndent Variable:
HARGA
SAHAM
fasilitasb. bengkel
yang
dibengkel
tersebut yaitu Fasilitas bengkel yang dimiliki
Dependent
Variable:ada
HARGA
SAHAM

Sumber
: Output
SPSS
22, Data
diolah
perusahaan
sangat
lengkap
dan
memadai,
Kebersihan
fasilitas bengkel selalu terjaga
Sumber
: Output
SPSStelah
22, Data
telah diolah


dengan baik, Kondisi fasilitas bengkel selalu terjaga dan selalu dilakukan perawatan dan

Berdasarkan
Tabel
4 diketahui
yang 4dihasilkan
dari model
regresisangat
adalahnyaman
1,739 jika
pengecekan,
Desain
interiornilai
danDW
eksterior
yang
dimiliki
perusahaan
dan

Tabel
dibandingkan
dengan
DW
tabel
dengan
taraf
signifikan
5%
pada
n
=
24
dan
jumlah
variabel
menarikHasil
dan Perusahaan
selaluMemastikan
melakukan pembaharuan
bengkel
adanya
Runs Test untuk
Ada Tidaknyafasilitas
Autokorelasi
 dengan
independen
k = 4 teknologi.
maka diperoleh DL
= Test
1,0131 dan DU = 1,7753. Maka dapat disimpulkan
Runs
perkembangan
DL < DWSkor
< DUjawaban
(1,0131responden
< 1,739< 1,7753)
artinya
tidak
kepastian
kesimpulan
yang
Unstandardized
untuk variabel
hargaada
adalah
1.225atau
berada
pada kategori
Residual
pasti.

setuju (1.023 – 1.263). a Hal ini mengindikasikan bahwa responden setuju tentang
-82.10822
Test Value
indikator Fasilitas
bengkel
yang dimiliki perusahaan12sangat lengkap dan memadai,
Cases
< Test Value
Kebersihan fasilitas
bengkel
selalu terjaga dengan baik,12Kondisi fasilitas bengkel selalu
Cases
>= Test Value
Total
Cases
24 Desain interior dan eksterior
terjaga dan selalu dilakukan perawatan dan pengecekan,


Number of Runs
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)



11
-.626
.531

Sumber : Output SPSS 22, Data telah diolah

b

Model Summary

Adjusted
R
Std.
Error
of
the

Model
R
R Square
Square
Estimate
Durbin-Watson  10-18
a

.850

.722
.664
645.24910

1.739
1

ANALISIS
PENGARUH PRICE EARNING RATIO, (N. SYARIFAH, Y. RAWI DANDONO)
a. Predictors: (Constant), DER, EPS, PER, ROA
b. Dependent Variable: HARGA SAHAM

Sumber : Output SPSS 22, Data telah diolah
Tabel 4
Hasil Runs Test untuk Memastikan
Tabel 4 Ada Tidaknya Autokorelasi
Runs
TestAda Tidaknya
b
Hasil Runs Test untuk Memastikan
Autokorelasi
Model Summary
Runs Test
tandardized
Residual
Adjusted R
Std. Error of the
UnstandardizedEstimate
Model
Ruea
R Square
Square
-82.10 Durbin-Watson
Residual
.850a a
.722
.664
645.24910
1.739
1
Test Value
Test
Value
-82.10822
a. Predictors:
(Constant),
DER, EPS, PER, ROA
= <Test
Value
Cases
Test
Value SAHAM
12
b. Dependent
Variable:
HARGA
Cases
>=
Test
Value
12
ases SPSS 22, Data telah diolah
Sumber : Total
Output
Cases
24
of ofRuns
Number
Runs
11
-.6
Z
-.626
Tabel 4
Asymp.
Sig.(2-tailed)
(2-tailed)
.531
Sig.
.5
Hasil Runs Test untuk Memastikan Ada Tidaknya Autokorelasi

Runs Test

Sumber : Output SPSS 22, Data
telah diolah
Unstandardized
Sumber : Output SPSS 22, Data telah diolah

Residual
a
-82.10822
Test Value
Berdasarkan hasil ujiCases
runs <test
5, diketahui bahwa12
nilai Asymp. Sig adalah sebesar
Testpada
ValueTabel
Tabel 5
Cases >=Sig
Test untuk
Value terbebas dari korelasi
12 adalah sebesar 0,05. Dengan
0,531. Batas nilai Asymp.
Analisis Koefesien Korelasi 24
Total Cases
demikian dapat disimpulkan
bahwa model
regresi tidak terjadi autokorelasi.
Correlations
Number of Runs
11
Z
PER
ROA
EPS-.626
DER
HARGA SAHAM
Asymp. Sig. (2-tailed)
.531
Analisis
Korelasi
Pearson Correlation
1
-.768**
-.837**
.066
.260
PER Koefesien
BerdasarkanSig.
data
yang telah diolah, analisis korelasi
antar.000
variabel X.759
(PER,
ROA, EPS,
dan
(2-tailed)
.000

.220

Sumber
: Output
22,sebagai
Data telah
diolah
DER) dan variabel
Y (Harga
Saham)SPSS
adalah
berikut
:24 
24
24
N
ROA

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

EPS

DER
PER 

**

**

-.768
1
.812
.000 Tabel 5
.000
5 24 Korelasi24
Analisis
Koefesien
24Tabel
N
**
**
Pearson Correlation Analisis
-.837Koefesien
.812Korelasi 1
Correlations
Correlations
Sig. (2-tailed)
.000
.000
PER
ROA
EPS
PER24
ROA24
EPS24
N
*
Correlation
-.76-.837
Pearson
.0661
-.491
-.046**
PearsonCorrelation
Correlation
-.768**
Sig.
(2-tailed)

ailed)
.0
Sig. (2-tailed)
.759
.015
.830
.000
.000
24
24
24
NN 
24
24
24
Pearson
Correlation
.260**
-.3491
.090**
Pearson
Correlation
-.768
.812
Correlation
-.76
Sig.
Sig.(2-tailed)
(2-tailed) 
.220
.095
.675
.000
.000

HARG
ROA
A
ailed)
.0
SAHA
NN 
24
24
24
24
M
**
**
EPS

Pearson
Correlation
-.837
.812
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlation
-.83
Sig.
(2-tailed)

*. Correlation is significant at the 0.05 level.000
(2-tailed). .000
 ailed)
Sumber :NOutput
SPSS 22, Data telah24diolah.0 24
*
DER
Pearson Correlation
.066
-.491
Sig. (2-tailed)
.759
Correlation
Tabel 6.0 .015
N
24
24
ailed) Hasil Analisis Regresi
.7Linier
HARG Pearson Correlation
.260
-.349
A
Sig. (2-tailed)
.220
.095
SAHA
A SAHACorrelation
.2
N

24
24
M
ailed)
.2
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
ϯ
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



.81
.0

24
24
*
-.491 
-.349
.015
.095
24
24
-.046
.090
.830
.675
DER
RGA SAHAM
DER24
  HARGA SAHAM
24
*
-.83 .066
.0
.2
1 
.433
.260
.0 .759
.7
.2
.035
.220
24

24
24
24
**
.433
1
-.491 
-.349

24
24
1

.81
-.4
.015 
.0.035
.0

24
-.046
-.4 .830
.0 24 
Berganda
.090

-.3
.0

.675
24

Sumber
: Output
SPSS 22,atData
telah
diolah

relation
is significant
the 0.01
level
(2-tailed).
lation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Tabel 6
Sumber : Output SPSS 22, Data telah diolah
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
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Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan perhitungan koefisien korelasi (r) sebagai berikut :
Y = variabel
a+b1X1+b
+e
2X2dengan
1. Koefisien korelasi
PER
harga saham yaitu sebesar 0,260. Hal ini berarti
Dimana
: antara PER dengan harga saham rendah dengan signifikansi 0,220> 0,05
hubungan
Ysehingga dapat disimpulkan
= Variabelbahwa
dependen
pelanggan)
tidak (kepuasan
ada hubungan
antara PER dengan Harga Saham
Konstanta
2.aKoefisien korelasi=variabel
ROA dengan harga saham yaitu sebesar 0,349. Hal ini berarti
antara =ROA
dengan
harga
saham rendah dengan signifikansi 0,095> 0,05
bhubungan
Koefisien
garis
regresi
1, b2
sehingga
dapat
disimpulkan
bahwa
tidak
hubungan
antara ROA
denganfasilitas
Harga Saham.
X1, X2
= Variabel independenada
(kualitas
pelayanan
mekanik,
bengkel)
3.eKoefisien korelasi= variabel
EPS dengan
harga saham yaitu sebesar 0,090. Hal ini berarti
error / variabel
pengganggu
hubungan antara EPS dengan harga saham sangat rendah dengan signifikansi 0,675> 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa
tidak adaDAN
hubungan
antara EPS dengan Harga Saham.
IV. HASIL
PEMBAHASAN
4. Koefisien korelasi variabel DER dengan harga saham yaitu sebesar 0,434. Hal ini berarti
hubungan
antara
DER Pelayanan
dengan harga
saham (X1)
sedang dengan signifikansi 0,035< 0,05
a.
Variabel
Kualitas
Mekanik
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara DER dengan Harga Saham.

Untuk pengukuran variabel kualitas pelayanan mekanik digunakan pendapat
responden mengenai karyawan cepat dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaan,
Analisis Regresi Linier Berganda
karyawan
keluhanini konsumen,
mampu
Analisis
yang tanggap
digunakanterhadap
dalam penelitian
menggunakankaryawan
analisis regresi
linier mengetahui
berganda.
kerusakan
dengan
cepat,yang
karyawan
memberikan
perhatian
individu
baik
kepada
Regresi
adalah
alat análisis
digunakan
untuk mengukur
seberapa
jauhdengan
pengaruh
variabel

konsumen
dan
karyawan
selalu
melakukan
pekerjaan
berdasarkan
standar
operasional
independen terhadap variabel dependen, dengan hasil sebagai berikut :

perusahaan.
Skor jawaban responden untuk variabel kualitas
Tabel 6 pelayanan mekanik adalah 1.191 berada
pada kategori setuju (1.023–1.263).
Hal
ini Linier
mengindikasikan
Hasil Analisis Regresi
Berganda bahwa responden setuju
tentang karyawan cepat dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaan, karyawan tanggap
a
a
Coefficients
terhadap keluhan konsumen, karyawan
mampu
mengetahui
kerusakan dengan cepat,
Coefficients
karyawan memberikan
perhatian
individu
dengan
baik kepada konsumen
dan karyawan
andardized
Coefficients
dized
Coefficie
ollinearity
Statistics
Unstandardized
Standardized
Coefficientsstandar operasional Collinearity
Statistics
selalu melakukan Coefficients
pekerjaan
berdasarkan
perusahaan.
B
td. Error
Beta
t
Sig.
olerance Dengan
VIF
Model
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
Tolerance
VIF
demikiannt)dapat dikatakan
bahwa semakin
baik persepsi responden
mengenai
karyawan
4176.0
1728.9
2.4
.0
1 (Constant)
1728.900
2.415
.026
cepat dan tepat4176.005
dalam menyelesaikan
karyawan
terhadap.2keluhan3.9
38.3
11.pekerjaan,
.7
3.2tanggap.0.255
PER
38.331
11.837
.775
3.238
.004

3.915
konsumen, karyawan -625.
mampu mengetahui
kerusakan
dengan .0cepat,
karyawan
-1.2
-3.4
.
8.6
ROA
-625.169
182.762 182.7 -1.214
-3.421
.003
.116
8.615
memberikan
perhatian
individu
dengan
baik
kepada
konsumen
dan
karyawan
selalu
EPS
18.165
3.187
1.719
5.699
.000

.161

6.215
18.
3.
1.7
5.6
.0
.
6.2
melakukan
pekerjaan
operasional
perusahaan
maka
akan2.727
semakin
DER
-8.030berdasarkan

11.918 standar
-.674
.509
-8.0
11.9 -.135
-.
-.6 
.5.367
.3
2.7
puas
pelayanan
yang
diberikan
a. Dependent
Variable:
HARGA
SAHAM terhadap konsumen di Bengkel Resmi Honda Ahass
ndent
Variable:
HARGA
SAHAM
Sumber
: Output
SPSS
22, Data
telah diolah
Ciledug.
Sumber : Output SPSS 22, Data telah diolah

VariabelParameter
Fasilitas Bengkel
(X2)
Ujib.Signifikan
Individual
(Uji t)
Tabel
7 digunakan pendapat responden mengenai
variabel
harga
Uji secaraUntuk
parsialpengukuran
atau uji-t digunakan
untuk mengetahui
apakah secara parsial variabel
Uji
Signifikan
Parameter
Individual
t)
fasilitas bengkel
yang
ada signifikan
dibengkel
tersebut
yaitu(Uji
Fasilitas
bengkel yang dimiliki
independen
berpengaruh
secara
atau
tidak terhadap
variabel dependen.

perusahaan sangat lengkap dan memadai, Kebersihan
fasilitas bengkel selalu terjaga
Coefficientsa
dengan baik, Kondisi
fasilitas
bengkel
selalu
terjaga
dan
selalu dilakukan perawatan dan
Unstandardized
Standardized
pengecekan, DesainCoefficients
interior dan eksterior
yang dimiliki perusahaan
sangatStatistics
nyaman dan
Coefficients
Collinearity
Model
Std. Error
Betapembaharuan
Tolerance dengan
VIF adanya
T
Sig.
B
menarik
dan Perusahaan
selalu
melakukan
fasilitas
bengkel
1 (Constant)
4176.005
1728.900
2.415
.026
perkembangan
teknologi.
PERSkor jawaban
38.331

11.837
.775 harga
3.238

.255 pada3.915
responden
untuk variabel
adalah.004
1.225
berada
kategori
 Hal
182.762
-1.214
-3.421

.116setuju8.615
ROA(1.023 –-625.169
setuju
1.263).
ini mengindikasikan
bahwa.003responden
tentang
EPS
18.165
3.187
1.719
5.699
.000
.161
6.215
indikator Fasilitas bengkel yang dimiliki perusahaan sangat lengkap dan memadai,
-8.030
11.918
-.135
-.674
.509
.367
2.727
DER
Kebersihan
fasilitas bengkel selalu terjaga dengan baik, Kondisi fasilitas bengkel selalu
a. Dependent Variable: HARGA SAHAM
terjaga
selalu
dilakukan
pengecekan, Desain interior dan eksterior
Sumber dan
: Output
SPSS
22, data perawatan
telah diolahdan

Tabel 8 
Hasil
Uji F

a

Model
1
Regression

Sum of Squares
20550251.808

ANOVA
df

4

Mean Square
5137562.952

F
12.340

Sig.
b
.000

Model
1 (Constant)

B
4176.005

Std. Error

Beta

1728.900

PER
38.331
11.837
-625.169
182.762
ROA
18.165
3.187
EPS

-8.030
11.918
DER
a. Dependent Variable: HARGA SAHAM

.775
-1.214
1.719
-.135

t

Sig.

2.415

.026

3.238
-3.421
5.699
-.674

.004
.003
.000
.509

Tolerance
.255
.116
.161
.367

VIF
3.915
8.615

6.215
2.727
12-18
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Sumber : Output SPSS 22, Data telah diolah


Tabel 7
Tabel 7
Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)
Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)
a
Coefficients
Coefficientsa
andardized
CoefficientsdStandardized
ized Coefficie
ollinearity Statistics
Unstandardized
Coefficients
Coefficients
Collinearity Statistics
B
td. Error
Beta
T
Sig.
olerance
VIF
Model
B
Std. Error
Beta
T
Sig.
Tolerance
VIF
nt)
4176.0
1728.9
2.4
.0
1 (Constant)

4176.005
1728.900
2.415
.026
PER
38.33138.3

11.83711.
.775 .7 3.238 3.2 .004 .0
.255 .2 3.915 3.9
-625.
182.7
ROA
-625.169

182.762
-1.214-1.2-3.421-3.4 .003 .0
.116 .
8.615 8.6
EPS
18.16518.

3.187 3.
1.719 1.7 5.699 5.6 .000 .0
.161 .
6.215 6.2
DER
-8.030
11.918
-.135
-.674
.509
.367
2.727
-8.0
11.9
-.
-.6
.5
.3
2.7
a. Dependent Variable: HARGA SAHAM
ndent
Variable:
HARGA
SAHAM
Sumber : Output SPSS 22, data telah diolah
Sumber : Output SPSS 22, data telah diolahTabel 8
Hasil Uji F
a. Pengaruh Price Earning Ratio (PER) ANOVAa
Model
Sum of Squares
Square
F t-tabel Sig.
 dicari
Berdasarkan
tabel 8 menunjukkan
bahwa df
t-hitungMean
sebesar
3,238 dan
dapat
b
1

Regression

20550251.808
4
5137562.952
12.340

.000
pada tabel statistik pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 maka didapatkan t-tabel sebesar
Residual

7910581.525
19 (3,238>
416346.396
2,093. Dapat
diketahui
bahwa
t hitung .> t tabel
2,093) maka Ho ditolak dan Ha
Total
diterima. Sedangkan
dari nilai
tingkat signifikansi
28460833.333
23 sebesar 0,004< 0,05 yang berarti bahwa
adaa.pengaruh
Sehingga
Dependentsignifikan.
Variable: HARGA
SAHAMdapat simpulkan bahwa Price Earning Ratio memiliki
b.
Predictors:
(Constant),
DER,
EPS,
PER, ROA
pengaruh positif dan signifikan terhadap
harga saham pada PT. Indofood Sukses Makmur,
Sumber
:
Output
SPSS
22,
Data
telah diolah
Tbk.
b. Pengaruh Return On Assets (ROA)
Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -3,421dan t-tabel dapat dicari
Tabel
9
pada tabel statistik pada signifikansi 0,05/2
= 0,025
maka didapatkan t-tabel sebesar 2,093
Analisis
Koefisien

atau -2,093. Dapat diketahui bahwa t hitung .<Determinasi
b t tabel (-3,421<-2,093) maka Ho ditolak
Model Summary
dan Ha diterima. Sedangkan dari Adjusted
nilai tingkat
signifikansi sebesar 0,003< 0,05 yang
R
Std. Error of the
berarti
bahwa
ada
pengaruh
signifikan.
Sehingga
dapat simpulkan
bahwa Return On
Model
R
R Square
Square
Estimate
Durbin-Watson
a
Assets
pengaruh
negatif
harga saham pada
1 memiliki .850

.722 dan signifikan
.664 terhadap
645.24910
1.739PT.
 Indofood
a. Predictors:
(Constant),
Sukses
Makmur,
Tbk. DER, EPS, PER, ROA
b. Dependent
Variable:
c. Pengaruh
Earning
PerHARGA
ShareSAHAM
(EPS)
Sumber
:
Output
SPSS
22, Data telah
diolah

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan
bahwa
t-hitung
sebesar 5.699dan t-tabel dapat dicari
pada tabel statistik pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 maka didapatkan t-tabel sebesar
5,699. Dapat diketahui bahwa t hitung .> t tabel (5,699> 2,093) maka Ho ditolak dan Ha
diterima. Sedangkan dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000< 0,05 yang berarti bahwa
ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat simpulkan bahwa Earning Per Sharememiliki
ϰ saham pada PT. Indofood Sukses Makmur,
pengaruh positif dan signifikan terhadap harga

Tbk.
d. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER)
Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -0,674dan t-tabel dapat dicari
pada tabel statistik pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 maka didapatkan t-tabel sebesar 2,093
atau -2,093. Dapat diketahui bahwa t hitung >t tabel (-0,674>-2,093) maka Ho diterima
dan Ha ditolak. Sedangkan dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,509> 0,05 yang berarti
bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat simpulkan bahwa Debt to Equity




Sumber : Output SPSS 22, Data telah diolah


a

Coefficients
Tabel
7
Unstandardized
Standardized
UjiCoefficients
Signifikan Parameter
Individual (Uji t)
Coefficients





Collinearity13-18
Statistics
Model JURNAL MANAJEMEN,
Std. Error
Beta

Tolerance

VIF
B
t
Sig.
a STUDI PEMBANGUNAN
AKUNTANSI
DAN
Coefficients
1 (Constant)
4176.005 [Vol.
1728.900 2 Januari 2018] 2.415
.026
Unstandardized 17 No.Standardized
PER
38.331

11.837
.775
3.238
.004 Collinearity
.255 Statistics
3.915
Coefficients
Coefficients

-625.169

182.762
-1.214
-3.421
.003

.116

ROA
Model memiliki pengaruh
Std. Error
Tolerance

VIF8.615
B
T
Sig. pada
Ratiotidak
yang
signifikanBeta
terhadap harga
saham
PT. Indofood

18.165

3.187
1.719
5.699
.000

.161

6.215
EPS
Y
=
a+b
X
+b
X
+e
1 Makmur,
(Constant)Tbk.4176.005
1 1 2 2 1728.900
2.415
.026
Sukses

-8.030

11.918
-.135
-.674
.509

.367

2.727
DER
Dimana : PER
38.331
11.837
.775
3.238
.004
.255
3.915
a. Dependent Variable: HARGA SAHAM
 F)= Variabel
-625.169dependen
182.762
-3.421
.003
.116
8.615
ROA
Y Simultan
(kepuasan-1.214
pelanggan)
Uji
(Uji
Sumber
: Output SPSS
22,
Data3.187
telah diolah1.719
EPS

18.165

5.699
.000

.161

6.215
a secara simultan =atau
Konstanta
Uji
digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama
 uji-F
-8.030
11.918
-.135
-.674
.509
.367
DER
variabel
berpengaruh
secararegresi
signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. 2.727
b1, b2 independen =
Koefisien garis
a. Dependent Variable: HARGA SAHAM

X1, X2Sumber : Output
= Variabel
independen
Tabel 7 pelayanan mekanik, fasilitas bengkel)
SPSS 22,
data telah (kualitas
diolah
Tabel
8
e
= errorUji
/ variabel
pengganggu
Signifikan Parameter
Tabel 8 Individual (Uji t)

Hasil Uji F
Hasil Uji
a F
a
a
ANOVA
Coefficients
IV. HASIL
DAN
PEMBAHASAN
ANOVA
Unstandardized
mSum
of Squares
Square
F F
Sig.Sig.
Model
of Squares dfStandardized
df Mean
Mean
Square
bStatistics
Coefficients
Coefficients
Collinearity
1

Regression

20550251.808
4
5137562.952
12.340

.000.0
ion
20550251.
5137562.9
12.3
a. Variabel
Kualitas Pelayanan
Mekanik
(X1)
Model Residual

Std.
Error
Beta

Tolerance

VIF
T
Sig.
B

7910581.525
19
416346.396
l pengukuran
416346.3
Untuk
variabel
kualitas pelayanan
mekanik .026
digunakan
pendapat
1 (Constant)

4176.005
 7910581.
1728.900
2.415

Total
28460833.333
23
responden PER
mengenai
karyawan
cepat
pekerjaan,

38.33128460833.3

11.837 dan tepat
.775dalam
3.238menyelesaikan
.004
.255

3.915
a.
Dependent
Variable:
HARGA
SAHAM
karyawan
tanggap
terhadap
keluhan
konsumen,
karyawan
mampu
mengetahui

-625.169

182.762
-1.214
-3.421
.003

.116

8.615
ROA
ndent
Variable:
HARGA
SAHAM
b. Predictors:
(Constant),
DER,
EPS, PER, ROA
EPS

18.165

3.187
1.719
5.699
.000

.161

6.215
kerusakan
dengan
cepat,
karyawan
memberikan
individu dengan baik kepada
ctors:
(Constant),
DER,
EPS,
PER,
ROA
Sumber
: Output
SPSS
22,
Data
telah
diolah perhatian
-8.030

11.918
-.135
-.674
.509

.367

2.727
DER
konsumen
dan
karyawan
selalu
pekerjaan berdasarkan standar operasional
Sumber
: Output
22, Data
telahmelakukan
diolah
 SPSS
a. Dependent Variable: HARGA SAHAM

perusahaan.
Sumber : Output SPSS 22, data telah diolah
Berdasarkan
Tabel
9 menunjukkan
bahwa Fkualitas
hitung9pelayanan
sebesar 12,340
dan Fadalah
tabel 1.191
2,90. Dapat
Skor jawaban
responden
untuk variabel
mekanik
berada
Tabel
Tabel 8
diketahui
bahwa setuju
F hitung
> F Analisis
tabel (12,340
>
2,90)
maka
hipotesis
Ho
ditolak
dan
Ha
pada kategori
(1.023–1.263).
Hal
ini
mengindikasikan
bahwa
responden
setuju
Koefisien
Determinasi

Hasil Uji
b F
a0,000 > 0,05 yang berarti bahwa ada
diterima.
Sedangkan
dari
nilai
signifikan
sebesar
Model
Summary
tentang karyawan cepat dan tepat dalamANOVA
menyelesaikan pekerjaan, karyawan tanggap
Adjusted Rdf
Std.Mean
Error Square
of the
pengaruh
signifikan.
Sehingga
dapat
simpulkan
bahwa
variabel
independen
Earning
Model

Sum
of Squares
F (Price
Sig.
 cepat,
terhadap
keluhan
konsumen,
karyawan
mampu
mengetahui
kerusakan
dengan
Model

R

R
Square
Square
Estimate
Durbin-Watson

b
Ratio,
Return
On
Assets,
Earning
Per
Share,
dan
Debt
to
Equity
Ratio)
berpengaruh
secara
1

Regression

20550251.808
4
5137562.952
12.340

.000
a
karyawan
baik645.24910
kepada konsumen
dan
1 memberikan
.850  perhatian
.722 individu dengan
.664
1.739
 karyawan
simultan dan signifikan
variabel
dependen (Harga
Saham) pada PT. Indofood Sukses
Residualterhadap

7910581.525
19
416346.396
selalu a.melakukan
pekerjaan
berdasarkan
Predictors: (Constant),
DER, EPS,
PER, ROA standar operasional perusahaan. Dengan
Makmur,b.Tbk.

Variable:
HARGA
SAHAM
28460833.333
demikianDependent
dapatTotal
dikatakan
bahwa
semakin baik 23
persepsi responden mengenai karyawan
Sumber
:
Output
SPSS
22,
Data
telah
diolah karyawan tanggap terhadap keluhan
a.
Dependent
Variable:
HARGA
SAHAM
cepat
dan
tepat
dalam
menyelesaikan
pekerjaan,
Analisis Koefisien
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Pembahasan dan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Price Earning Ratio (PER), Return On
Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) secara simultan
berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. Berikut
ini pembahasan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial adalah sebagai berikut :
Pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap Harga Saham
Hasil analisis ini dapat dijelaskan bahwa rasio PER berpengaruh positif dan signifikan
terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar PER suatu saham, maka
saham tersebut semakin mahal terhadap pendapatan bersih perlembar sahamnya. Saham yang
memliki PER semakin kecil akan semakin bagus, yang berarti saham tersebut semakin murah.
PER merupakan salah satu segi untuk memandang kinerja harga saham. Sehingga para
investor sangat berminat untuk berinvestasi di suatu perusahaan yang mempunyai tingkat
pertumbuhan yang tinggi hal ini menunjukan bahwa pasar mengharapkan pertumbuhan laba
dimasa depan.
Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Harga Saham
Hasil analisis ini dapat dijelaskan bahwa rasio ROA berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai ROA maka semakin
besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula
posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asetnya. Tentunya hal ini menyebabkan
bertambahnya minat investor terhadap saham perusahaan karena tingkat pengembalian
semakin besar.
Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham
Hasil analisis ini dapat dijelaskan bahwa rasio EPS berpengaruh positif dan signifikan
terhadap harga saham, dengan meningkatnya nilai EPS akan berpengaruh terhadap
peningkatan harga saham. Rasio EPS ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai EPS maka
semakin tinggi harga saham. Sebaliknya semakin kecil nilai EPS maka semakin rendah pula
harga saham.
Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham
Hasil analisis ini dapat dijelaskan bahwa rasio DERtidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap harga saham. Hal ini DER menunjukkan kemampuan perusahaan yang kurang baik
dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang ada. Semakin tinggi
pendanaan perusahaan melalui kewajiban akan megakibatkan semakin tingginya resiko
kebangkrutan. Pada rasio DER karena tinggi rendahnya DER bukan merupakan faktor
mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Tinggi atau rendahnya hutang
belum tentu mempengaruhi minat investor untuk menanamkan sahamnya, karena investor
melihat dari seberapa besar perusahaan mampu memanfaatkan hutang untuk biaya operasional
peusahaan tersebut.
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KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
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Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) secara simultan
mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham.
6. Berdasarkan analisis koefesien determinasi dapat diketahui nilai R2 (Adjusted R Square)
sebesar 0,664 atau sama dengan 66,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 66,4%
variabel harga saham dapat dijelaskan oleh variansi dari variabel independen PER, ROA,
EPS,dan DER. Sedangkan sisanya 33,6% dipengaruhi oleh variabel lain seperti Current
Ratio (CR), Total Assets Turnover (TATO), Net Profit Margin (NPM)
Keterbatasan
Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh Price Earning Ratio (PER), Return On
Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga
saham PT. Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2011-2016 yang menggunakan laporan
keuangan per kuartal terdapat keterbatasan-keterbatasan yang terjadi dalam penelitian ini,
sebagai berikut :
1. Sampel dalam penelitian in adalah laporan keuangan triwulan PT. Indofood Sukses
Makmur, Tbk periode 2011-2016, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat
digeneralisasi pada perusahaan lain.
2. Pada penelitian yang dilakukan adalah Time Series yang relative singkat. Sebaiknya, pada
penelitian selanjutny amenggunakan periode yang lebih diperpanjang.sehingga penelitian
selanjutnya dapat memperbaiki hasil penelitian.
3. Variabel independen atau variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas
pada Price Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA), Earning Per Share (EPS) dan
Debt to Equity Ratio (DER). Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan
variabel lainnya seperti Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), dan Current
Ratio (CR) yang mungkin bisa lebih berpengaruh terhadap harga saham.
Rekomendasi
Adapun rekomendasi yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian yang telah
digunakan adalah sebagaiberikut :
1. Bagi pemakai laporan keuangan yang akan mengambil keputusan hendaknya tidak
mengandalkan data mengenai PER, ROA, EPS, dan DER saja tetapi perlu juga
memperhatikan faktor-faktor lain dan rasio-rasio lain dalam hubungannya dengan
kenaikan harga saham seperti ukuran perusahaan, factor ekonomi, rasio aktiva seperti
(ITO, TATO), rasio Profitabilitas lainnya (ROE, NPM) rasio solvabilitas dan likuiditas
lainnya
2. Bagi perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang dalam hal ini dijadikan sampel
oleh penulis PT. Indofood Sukses Makmur Tbk diharapkan lebih banyak memperhatikan
kemampuan perusahaan dalam meningkatkan harga saham dengan cara mengefektifkan
dan mengefisiensikan penggunaan biaya sehingga meningkatkan laba, mengatur utang,
mengatur pengunanaan dalam hal ekspansi, dan menambahkan modal kerja yang baik dan
efisien.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak variabel atau menggunakan variabel lain,
selain itu memperbanyak sampel penelitian agar penelitian selanjutnya menjadikan lebih
tepat dan akurat.
4. Bagi masyarakat dan investor yang akan menanamkan modal maupun instrumen surat
berharga dengan jumlah yang besar diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih
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perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Dengan melihat latar belakang perusahaan
Y = a+b1Xdiharapkan
1+b2X2+e dapat memberikan informasi dan membantu dalam
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PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)TERHADAP
KINERJAKEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufakturyang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI) Tahun 2014 – 2016)
Sri Wartini
Mohammad Yamin
(Dosen STIE Bhakti Pembangunan)
ABSTRACT
This study aims to examine the influence of good corporate governance on
financial performance. The population of this study are all manufacturing companies
listed on the Indonesian stock exchange, which reports the annual report from 20142016, which is 30 companies. This research is a quantitative research using multiple
linear regression analysis method and descriptive analysis. Multiple linear regression
analysis is used to test good corporate governance (institutional ownership, board of
independent commissioners, audit committee and audit quality) on financial
performance. While descriptive analysis is used to see the tendency of each research
variable. In this research use ROA to analyze company performance (finance).
The results showed that institutional ownership and board of independent
commissioners had a significant effect on financial performance, while audit committee
and audit quality had no significant effect on financial performance.
Keywords: Good Corporate Governance (institutional ownership, board of
independent commissioners, audit committee and audit quality), financial
performance (ROA).
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada umumnya perusahaan adalah suatu badan usaha yang diatur dan
dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu agar
tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Beberapa tujuan perusahaan adalah untuk
memperoleh laba maksimal dari hasil kegiatan operasi, mempertahankan kelangsungan
hidup perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan menciptakan kesejahteraan anggota
dan masyarakat. Pertumbuhan dan persaingan dunia bisnis sekarang ini semakin
dinamis, perkembangan kemampuan perusahaan menjadi suatu hal yang sangat penting
agar dapat bertahan di pasar global. Sehingga tidak heran bahwa kini perusahaan
berlomba-lomba meningkatkan daya saingnya di berbagai bidang dan memaksa setiap
perusahaan untuk menentukan strategi-strategi yang tepat dalam mengelola
perusahaannya. Maka perusahaan memerlukan informasi yang tepat untuk antisipasi
tersebut, terutama informasi yang bersifat jangka panjang.
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Untuk mendapatkan informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan maka
diperlukannya kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan
untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan
aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan
merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis
dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya
keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode
tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam
menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 2011:2).
Oleh karena itu kinerja keuangan perusahaan menjadi salah satu ukuran
keberhasilan perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Kinerja keuangan
perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu
yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut (Sutrisno, 2009:53).Kinerja
perusahaan yang baik, stabil dan cenderung meningkat akan senantiasa disenangi oleh
para investor. Sedangkan perusahaan yang memiliki kinerja buruk, tidak stabil serta
profit yang cenderung menurun tidak akan dilirik oleh investor (Nugroho, 2014).
Good Corporate Governance (GCG) merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi
pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan karena prinsip transparansi
dan akuntabilitas, serta penyajian informasi akuntansi yang berkualitas dan lengkap
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Good Corporate Governance merupakan hal
sangat penting diterapkan pada perusahaan, baik negeri maupun swasta, karena
berfungsi sebagai alat kontrol dan pedoman dalam pengelolaan perusahaan.
Sulistyanto dan Wibisono (dalam Purno, 2013) mengemukakan bahwa good
corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai
sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah
bagi setiap stakeholders. Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini, pertama,
pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan
benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk
melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua
informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Salah satu mekanisme yang
diharapkan dapatmengontrol biaya agen yaitu dengan cara menempuh tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance ).
Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kajian atas penelitian-penelitian
terdahulu, maka penulis terinspirasi untuk meneliti tentang implementasi Good
Corporate Governance kaitannya dengan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur
dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia
Tahun 2014-2016)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1) Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan
perusahaan manufaktur?

21-46
JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 2 Januari 2018]

2) Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan
perusahaan manufaktur?
3) Bagaimana pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan
manufaktur?
4) Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap kinerja keuangan perusahaan
manufaktur?
5) Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen,
komite audit, dan kualitas audit terhadap kinerja keuangan perusahaan
manufaktur?
C Tujuan dan Manfaat Penelitian
C.1 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja
keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh struktur dewan komisaris independen terhadap
kinerja keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh struktur komite audit terhadap kinerja
keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh struktur kualitas audit terhadap kinerja
keuangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan institusional, dewan
komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap kinerja
keuangan.
C.2 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat
teoritis/akademis maupun praktis:
1) Manfaat Teoritis/Akademis
(1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang
pentingnya penerapan mekanisme GoodCorporate Governance. Dengan
penerapan Good CorporateGovernance diharapkan dapat memberikan
pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Di samping itu
penerapan Good Corporate Governance diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan
stakeholders.
(2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang
positif terhadap perkembangan teori, terutama mengenai penerapan Good
Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan
manufaktur.
2) Manfaat Praktis
(1) Bagi Perusahaan/Manajemen
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan
pengetahuan bagi manajemen mengenai mekanisme Good Corporate
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(2)

(3)

Governance sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan
dalam mengelola perusahaan serta mendorong pelaksanaan Good
Corporate Governance untuk menjadi lebih baik.
Bagi Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
tentang laporan keuangan tahunan yang dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan invetasi
khususnya dalam menilai kinerja suatu perusahaan.
Bagi Peneliti/Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
gambaran bagi pembaca tentang Good Corporate Governance maupun
untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya.
II. LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka
A.1 Teori Keagenan
Perspektif agency theory merupakan dasar yang digunakanuntuk memahami
corporate governance. Jensen dan Meckling (dalam Tuarita, 2015) menyatakan bahwa
hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor
(principal). Pada teori agensi (agency theory) yang disebut prinsipal adalah pemilik
perusahaan (pemegang saham) dan yang di maksud agen adalah manajemen yang
mengelola perusahaan (manajer). Berbagai pemikiran mengenai Corporate Governance
berkembang dengan bertumpu pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus
diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan
penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn,
dalam Hardikasari, 2011).
Teori keagenan ini muncul ketika terdapat pendelegasian wewenang dari pemilik
perusahaan (principal) kepada manajemen perusahaan (agent) untuk memberikan suatu
jasa dan kemudian mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agent tersebut.
Seorang manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi
internal dan bagaimana keadaan perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan
pemilik (pemegang saham). Manajer sebagai pengelola berkewajiban memberikan
informasi tentang kondisi perusahaan kepada pemilik, namun informasi yang diberikan
kadang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
Menurut Eisenhardt (dalam Hardikasari, 2011) menjelaskan bahwa teori agensi
menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya
mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas
mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu
menghindari resiko (risk averse). Asumsi keorganisasian menjelaskan konflik antar
anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya Asymmetric
Information (AI) antara pemilik perusahaan dan manajemen. Asumsi tentang informasi
adalah konsep yang menjelaskan bahwa informasi merupakan sebuah
Gambar 2.1
komoditi.(Wicaksono, 2014).

Kepemilikan Istitusional (X1)

H1
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Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang
bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal menghendaki
bertambahnya kekayaan dan kemakmuran untuk para pemilik modal, sedangkan manajer
juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer, sehingga munculah
konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agen). (Darwis, dalam
Anita, 2013). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan
agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya
keagenan (agency cost). Teori keagenan lebih menekankan pada penentuan pengaturan
kontrak yang efisien dalam hubungan principal dan agen. Kontrak yang efisien adalah
kontrak yang berisi gambaran yang jelas mengenai hak dan kewajiban prinsipal dan
agen, sehingga dapat meminimumkan konflik keagenan dan meminimalisir biaya
keagenan (agency cost). (Bukhori, 2012).
Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori agensidalam Good
Corporate Governance pada hakikatnya adalah sebuah konsep yang tidak memiliki
definisi tunggal, sehingga para peneliti harus mengolah sendiri berdasarkan konsepkonsep yang sudah ada.
A.2
Corporate Governance
A.2.1 Pengertian Corporate Governance
Telah banyak ahli akuntan dan para pakar akuntansi yang mengungkapkan
mengenai Corporate Governance. Corporate governance merupakan seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan,
pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain
suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu
perusahaan (Nugroho, 2014). Menurut buku Solomon (dalam Hutami, 2014), Corporate
Governance merupakan sistem check and balance, baik internal maupun eksternal
perusahaan yang memastikan bahwa perusahaan melaksanakan akuntabilitas kepada
semua pemangku kepentingan (stakeholder) dan secara sosial bertanggung jawab
disemua aktivitas bisnisnya.
Menurut Hidayah dalam Silvia (2014) Corporate Governance merupakan sistem
dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai
pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan
perusahaan (stakeholders) seperti kreditur, supplier, asosiasi bisnis, konsumen,
karyawan, pemerintah dan masyarakat luas. Sedangkan Forum for Corporate
Governance in Indonesia (FCGI) (dalam Amalia dan I Made, 2013) mendefinisikan
GCG sebagai seperangkat peraturan atau sistem yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku
kepentingan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan
tersebut.
Dari beberapa pernyataaan di atas dapat disimpulkan bahwa good corporate
governance pada dasarnya adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tercipta nilai tambah bagi semua pihak
yang berkepentingan (stakeholder).
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A.2.2 Prinsip Corporate Governance
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang “Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)” tahun 2011 menyebutkan
bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme
perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Menurut
KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) (2006) memaparkan prinsip-prinsip
GCG sebagai berikut:
1.
Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh stakeholder. Perusahaan harus mengambil inisiatif
untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan
oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya.
2.
Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur,
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan
persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3.
Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
4.
Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5.
Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya
berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan.
A.2.3 Manfaat Corporate Governance
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakan Corporate
Governance sesuai dengan Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)
disebutkan sebagai berikut (Danu, 2012):
1.
Meningkatkan kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta
lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
2.
Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid
(karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan Corporate
Value.
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3.
4.

Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia
Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan
meningkatkan shareholders value dan dividen.

Pengukuran Corporate Governance
Implementasi pengukuran corporate governance dalam penelitian ini akan
diukur dari 4 aspek yaitu: kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan
kualitas audit, yang secara lengkap akan dijelaskan pada uraian berikut ini:
A.3

A.3.1 Kepemilikan Institusional
Penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney (dalam Annisa dan Kuniasih,
2012) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam
memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa
seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat
memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk
perilaku mementingkan diri sendiri. Pemilik institusional memiliki kemampuan untuk
memastikan bahwa manajemen perusahaaan membuat keputusan yang akan
memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Khurana dan Moser (dalam Annisa dan Kuniasih, 2012) juga menyebutkan bahwa besar
kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan dalam
pengambilan keputusan.
A.3.2 Dewan Komisaris Independen
Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam
segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu
perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikelurkan
oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang
dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan
ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%)
dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami
undangundang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham
yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (Pohan dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).
A.3.3 Komite Audit
Pohan (dalam Annisa dan Kurniasih, 2012) menyebutkan sejak
direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi
komponen umum dalam struktur corporategovernance perusahaan publik. Pada
umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan
dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk untuk
membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.
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Pohan (dalam Annisa, 2011) memaparkan bahwa dewan komisaris wajib
membentuk dewan audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota,
diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite
audit yang beranggotakan sedikit cenderung bertindak efisien, namun juga memiliki
kelemahan, yaitu minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota audit
seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan
prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit
terletak pada common sense, kecerdasan dan pandangan independen.
Dengan adanya komite audit maka akan memiliki konsekuensi pada laporan
keuangan yaitu:
1.
Berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat,
2.
Berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat,
3.
Berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan ilegal.
A.3.4 Kualitas Audit
Salah satu elemen penting dalam corporate governance adalah transparansi.
Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Salah satu bentuk
monitoring terpenting yang dapat menurunkan biaya agensi adalah audit. (Kurniasih dan
Siregar dalam Annisa, 2011).
Suartana (dalam Annisa, 2011) memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan
kualitas audit antara lain:
1)
Lamanya auditor/umur audit. Semakin lama umur audit, maka semakin rendah
kualitas auditnya.
2)
Jumlah klien semakin banyak, maka semakin baik kualitas auditnya.
3)
Kesehatan keuangan klien. Jika makin sehat keuangn klien, maka ada
kecenderungan klien menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku.
4)
Review oleh pihak ketiga. Kualitas audit semakin tinggi apabila direview oleh
pihak ketiga.
A.4

Kinerja Keuangan
Isu mengenai Good Corporate Governance yang dikaitkan dengan kinerja
keuangan, sampai saat ini merupakan isu yang sangat menarik untuk diperbincangkan.
Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang membahas hal tersebut.
A.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan
Pengertian kinerja keuangan menurut Jumingan (2011:239), adalah
sebagai berikut:
“Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu
periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dan maupun penyaluran dana,
yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.”
Dari definisi kinerja keuangan yang dipaparkan di atas, dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu pencapaian akan sesuatu hal yang akan
selalu diukur oleh perusahaan dengan menggunakan berbagai alat ukur dengan tujuan
untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan perusahaan dalam menghasilkan
income bagi kelangsungan hidup perusahaan.
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A.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan
Mangkunegara (2009:67) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi
pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation).
Sedangkan menurut Keith Davis dalam Mangkunegara (2009:67) dirumuskan bahwa
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah:
Human Performance = Ability + Motivation
Motivation = Attitude + Situation
Ability = Knowledge + Skill
1.
Faktor kemampuan
Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan
potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya pegawai yang
memiliki IQ rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk
jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan
lebih mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai
perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlihannya (the right
man on the right pleace, the right man on the right job).
2.
Faktor motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap (atitude) seorang pegawai dalam
menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang
menggerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan
kerja).
Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk
mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap
mental yang siap secara psikofisik (sikap secara mental, fisik, tujuan, dan situasi).
Artinya seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan
utama dan target kerja yang akan dicapai serta mampu memanfaatkan dan menciptakan
situasi kerja.
Sedangkan Simamora dalam Mangkunegara (2012:14) mengatakan bahwa
kinerja pada umumnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:
1)
Faktor individual yang terdiri dari: kemampuan dan keahlian, latar belakang, dan
demografi.
2)
Faktor psikologis yang terdiri dari: persepsi, attitude, personality, pembelajaran,
dan motivasi.
3)
Faktor organisasi yang terdiri dari: sumber daya, kepemimpinan, penghargaan,
struktur, dan job design.
A.5

Pengukuran Kinerja Keuangan
Pengukuran Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur berdasarkan 3 aspek,
yaitu: laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan, dan kesesuaian dengan
Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia.
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A.5.1 Laporan Keuangan
Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011:1),
laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja
suatu entitas. Menurut Munawir (2010:2), Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil
dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara
data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan data atau aktivitas suatu perusahaan. Sedangkan menurut Harahap (2010:105),
laporan keuangan menggambarkan konisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan
pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan
yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2010) ada 4 karakteristik kualitatif
pokok yang harus ada dalam informasi akuntansi yaitu :
1.
Dapat dipahami, artinya dapat dipahami dengan baik oleh pemakai laporan
tersebut.
2.
Relevan, artinya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dalam evaluasi masa
lalu, masa kini, atau masa yang akan datang
3.
Keandalan, artinya bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material
dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur atau yang secara
wajar diharapkan dapat disajikan.
4.
Dapat dibandingkan, artinya pemakai dapat membandingkan laporan
perusahaaan antar periode untuk mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan.
Penyusun laporan keuangan suatu perusahaan pada hakekatnya merupakan
bagian dari proses pelaporan keuangan, sebagai alat untuk mereview kegiatan finansial
dalam sebuah periode, sedangkan pelaporan keuangan tersebut merupakan media
pengkomunikasian laporan keuangan finansial dan nonfinansial.
Berikut ini, beberapa tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2013:11), adalah
sebagai berikut:
1.
Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki
perusahaan saat ini.
2.
Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang
dimiliki perusahaan pada saat ini.
3.
Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada
suatu periode tertentu.
4.
Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan
perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5.
Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap
aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6.
Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu
periode.
7.
Informasi keuangan lainnya.
Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi mengenai
posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian
besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.
Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas
penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (IAI, 2015).
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A.5.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan aspek penting
dalam menjaga relevansi dari informasi yang dibutuhkan para pengguna laporan
keuangan. Untuk menjaga tingkat relevansi dari laporan keuangan, maka laporan
keuangan harus disampaikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan. Ketepatwaktuan adalah informasi yang ada di dalam laporan
keuangan telah siap digunakan oleh pengguna dan memiliki makna serta berperan dalam
pengambilan keputusan (IAI, 2012).
A.5.3 Kesesuaian dengan Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di
Indonesia
Bapepam dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-80/PM/1996
mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan
keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam
selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan
keuangan tahunan perusahaan. Sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin
memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini
menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan
dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya
pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
Dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 disebutkan bahwa Laporan Keuangan
yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari:
1)
laporan posisi keuangan (neraca);
2)
laporan laba rugi komprehensif;
3)
laporan perubahan ekuitas;
4)
laporan arus kas;
5)
laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau
Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara
retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau
mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan
6)
catatan atas laporan keuangan.
Maju mundurnya perusahaaan tercermin dari keuntungan yang diperoleh setiap
tahun. Suatu perusahaaan yang kadang-kadang menderita rugi menandakan bahwa
perusahaaan itu menghadapi stagnan yang berbahaya. Oleh karena itu, investor yang
ingin memilih salah satu di antara banyak jenis saham, maka harus memahami peraturan
Bapepam seperti tersebut di atas.
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B. Kerangka Pemikiran
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Ha5:

Terdapat pengaruh signifikan antara variabel kepemilikan institusional, dewan
komisaris independen, komite audit, dan terhadap kinerja keuangan.
III. METODE PENELITIAN

A.

Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkanya dan menerbitkannya. Data
tersebut bersumber dari laporan tahunan perusahaan yang didapat dari Anual Repot, dan
data base Bursa Efek Indonesia yang tersedia online pada situs http://www.idx.co.id, dan
www.sahamok.com, serta situs resmi perusahaan dan berbagai sumber lainnya.
Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:
1) Laporan keuangan selama tiga periode, yaitu tahun 2014-2016.
2) Data perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh institusi selama tiga
periode, yaitu tahun 2014-2016.
B.

Horizon Waktu
Dimensi waktu penelitian yang digunakan adalah cross sectional, yang artinya
penelitian ini dilakukan pada suatu waktu tertentu. Dalam penelitian ini periode
pengamatan yang digunakan yaitu tahun 2014 sampai dengan 2016.
C.

Unit Analisis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan mengenai
mengenai kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan
kualitas audit, serta laporan keuangan.
D.

Metode Pengumpulan dan Pemilihan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang
diambil dari laporan tahunan (annual report) manufaktur yang terdaftar di bursa efek
Indonesia. Data tersebut berupa nilai rata-rata dari tahun 2014-2016. Teknik
pengumpulan datanya dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan yang terdapat
dalam dokumen perusahaaan sesuai dengan data yang diperlukan.
Pemilihan data dalam penelitian ini adalah seluruh sektor perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan penelitian, penulis
lakukan berdasarkan data sekunder tahun 2014-2016 dengan kriteria tertentu (porposive
sampling) dengan catatan:
1)
Perusahaaan manufaktur tersebut telah tercatat di bursa efek Indonesia tahun
2014-2016.
2)
Mempublikasikan laporan tahunan dari tahun 2014-2016.
3)
Perusahaan manufaktur memiliki data mengenai kepemilikan institusional.
4)
Perusahaan yang menggunakan rupiah dalam laporan keuangannya.
5)
Memiliki laba positif selama periode pengamatan.
6)
Perusahaan yang membagikan dividen selama periode pengamatan.
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E.

Variabel dan Pengukuran
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas, yaitu kepemilikan
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
Tabel 4.1
Populasi yangTahapan
digunakan
dalam
penelitian
ini Kriteria
adalah perusahaan manufaktur
Seleksi
Sampel
dengan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel diambil dengan menggunakan
Kriteria
sampel kriteria sampel diperoleh
Jumlah Perusahaan
metode purposive sampling.
Berdasarkan
sampel sebanyak 30
perusahaan
selamamanufaktur
periode yang
2014-2016.
mengenai
Perusahaan
tercatat diSelengkapnya
bursa efek
169 rincian sampel
penelitianindonesia
perusahaan
dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut:
tahundapat
2014-2016

Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan
laporan tahunan dari tahun 2014-2016
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki

(26)

(10)
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Tabel 4.1
Tahapan Seleksi Sampel dengan Kriteria
Kriteria sampel
Jumlah
Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang tercatat di
169
bursa efek indonesia tahun 2014-2016
Perusahaan
manufaktur
yang
tidak
(26)
mempublikasikan laporan tahunan dari
tahun 2014-2016
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki
(10)
kepemilikan institusional
Perusahaan yang tidak menggunakan rupiah
(28)
Perusahaan yang tidak memiliki laba tahun
(34)
2014-2016
Perusahaan yang tidak membagikan dividen
(17)
selama tahun 2014-2016
Perusahaan yang tidak memakai KAP (Big
(24)
four or non big four)
Jumlah perusahaan yang memiliki data yang
30
lengkap terkait dengan variabel yang
digunakan dalam peneitian
Tahun pengamatan
3
Jumlah sampel total dalam penelitian
90
Sumber: data sekunder diolah
B. Hasil Penelitian
Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi
berganda. Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai
pengaruh variabel independen (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen,
komite audit, dan kualitas audit) terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan
perusahaan.
B.1 Statistik Desktiptif
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan
Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit, sebagai
variabel independen, serta Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen. Berikut
merupakan tabel hasil pengujian statistik deskriptif atas variabel-variabel di atas:
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Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
Minimu Maximu
N
m
m
Mean
90
37,09
96,20
67,4351
90
,33
,80
,3972
90
2
5
3,10
90
0
1
,87
90
,0700 43,1600 11,454222

KI
DKI
KOMAUD
KA
ROA
Valid
N
90
(listwise)
Sumber : Output SPSS 23

Std.
Deviation
15,73910
,10246
,475
,342
9,2231732

Hasil uji statistik pada tabel 4.2 menunjukan bahwa variabel kinerja keuangan
perusahaan (ROA)memiliki nilai minimum 0,0700dan nilai maksimum 43,1600 dengan
rata-rata 11,454222, sedangkan standar deviasi 9,2231732. Variabel kepemilikan
institusional memiliki nilai minimum 37,09 dan nilai maksimum 96,20 dengan rata-rata
67,4351, sedangkan standar deviasi 15,73910. Variabel dewan komisaris independen
memiliki nilai minimum 0,33 dan nilai maksimum sebesar 0,80 dengan rata-rata 0,3972,
sedangkan standar deviasi 0,10246. Variabel komite audit memiliki nilai minimum 2
yang berada dan nilai maksimum 5 dengan rata-rata 3,10, sedangkan standar deviasi 0,
475. Variabel kualitas audit memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1 dengan
rata-rata 0,87, sedangkan standar deviasi 0, 342.
B.2
Hasil Uji Asumsi Klasik
B.2.1 Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah
memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah
distribusi data normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan analisis grafik
dengan melihat normal probability plot, dimana pada grafik ini terlihat titik-titik
menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal
(Ghozali, 2016:156). Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.1 berikut:
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Gambar 4.1
Normal Probability Plot

Output SPSS 23
Grafik diatas mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdisitribusi
normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.
Berikut ini adalah hasil dari uji statistik One Sample Kolmogorov Smirnov:
Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik One Simple Kolmogorov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz
ed Residual
N
90
a,b
Normal Parameters
Mean
,0000000
Std. Deviation
7,63072964
Most
Extreme Absolute
,106
Differences
Positive
,106
Negative
-,065
Kolmogorov-Smirnov Z
1,004
Asymp. Sig. (2-tailed)
,266
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Output SPSS 23
Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji Komolgorov-Smirnov diatas bahwa besarnya nilai
Komolgorov-Smirnov adalah 1,004 dengan signifikansi sebesar 0,266 dimana > 0,05.
Dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti data terdistribusi normal.
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B.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas
Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolonieritas antar variabel
independen digunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Batas dari
tolerance value adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10. Apabila tolerance value > 0,10 dan
nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas. Sampel hasil yang ditunjukkan
dalam output SPSS maka besar nilai VIF dan nilai tolerance dari masing-masing
variabel independen dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:
Tabel 4.4
Hasil Uji Multikoliniearitas
Coefficientsa
Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
,570
1,755
,910
1,099
,960
1,042
,617
1,622
a. Dependent Variable: ROA
Sumber : Output SPSS 23
Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan hasil pengujian multikolonieritas. Hasil
pengujian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki
nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hal tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan
institusionalmemiliki nilai tolerance 0,570 dan VIF 1,755. Dewan komisaris memiliki
nilai tolerance 0,910 dan VIF 1,099. Komite audit memiliki nilai tolerance 0,960 dan
VIF 1,042. Kualitas audit memiliki nilai tolerance 0,617 dan VIF 1,622. Dengan
demikian, dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model persamaan
regresi tidak terdapat problem multikolinieritas dan dapat digunakan dalam penelitian.
B.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah
model yang bebas dari masalah heterokedastisitas (homokedastisitas). Selengkapnya
mengenai hasil uji untuk heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai
berikut:
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Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS 23
Dengan grafik scatterplots diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak
(random) serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak
terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hasil ini dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model
regresi layak digunakan untuk memprediksi Kinerja Keuangan berdasarkan variabel
yang mempengaruhinya yaitu Kepemilikan Institusional (KI), Dewan Komisaris
Independen (DKI), Komite Audit (KOMAUD) dan Kualitas Audit (KA).
B.2.4 Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1
(sebelumnya). Untuk memeriksa adanya autokorelasi dalam suatu model regresi maka
dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW test). Berdasarkan hasil uji autokorelasi
didapatkan nilai DW sebagai berikut:
Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Adjusted Std. Error
R
R
of the
DurbinModel
R
Square Square
Estimate Watson
a
1
,316
,283 7,8082122
1,768
,562
a.Predictors: (Constant), KA, KI, KOMAUD, DK
b.Dependent Variable:ROA
Sumber : Output SPSS 23
Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi pada
nilai Durbin-Watson adalah 1,768. Nilai tersebut dibandingkan dengan DW tabel dengan
taraf signifikan 5%, jumlah sampel 90 (n) dan variabel independen 4 (k=4), maka di
tabel Durbin Watson akan didapatkan nilai sebagai berikut:
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Tabel 4.6
Durbin Watson Test Bound
K=4
dl
1.1426
.
.
.

n
30
.
.
.
90

du
1.7386
.
.
.

1.5656

1.7508

Sumber: Data sekunder diolah, 2017
Nilai batas atas (dU) untuk sampel 90 (n) dan variabel independen 4 (k=4) adalah
1,7508. Hal ini menunjukkan nilai DW 1,768 lebih besar dari batas atas (dU) 1,7508 dan
kurang dari 4 - 1,7508 (4 – dU). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi
dalam model penelitian ini, sehingga model regresi dalam penelitian ini memenuhi
asumsi autokorelasi.
B.3

Hasil Uji Hipotesis
Analisis regresi linear berganda adalah untuk mengukur besarnya pengaruh
antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan
memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Berdasarkan
hasil perhitungan SPSS regresi linear berganda menunjukkan hasil analisis regresi antara
kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
Coefficientsa

Model
1 (Constant)

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
7,684

7,269

Standardized
Coefficients
Beta

t
1,057

Sig.
,293

KI
,119
,058
,204
2,047
,044
DKI
45,064
8,469
,501
5,321
,000
KOMAUD -1,394
1,777
-,072
-,784
,435
KA
-2,869
2,681
-,106 -1,070
,288
a. Dependent Variable: ROA
Sumber : Output SPSS 23
Adapun persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:
ROA = 7,684 + 0,119 KI + 45,064 DKI - 1,394 KOMAUD - 2,869 KA + e
Persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
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1. Nilai konstanta sebesar 7,684 menyatakan bahwa apabila semua variabel bebas
(kepemilikan institusional (X1), dewan komisaris independen (X2), komite audit
(X3) dan kualitas audit (X4)) dianggap konstan atau bernilai 0, maka kinerja
keuangan perusahaan (Y) akan sebesar 7,684.
2. Koefisien regresi kepemilikan institusional (X1) sebesar 0,119 dan nilai
signifikansinya sebesar 0,044 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional
(X1) mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Y).
3. Koefisien regresi dewan komisaris independen (X2) sebesar 45,064dan nilai
signifikansinya sebesar 0,000 yang menyatakan bahwa dewan komisaris
independen (X2) mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Y).
4. Koefisien regresi komite audit (X3) sebesar -1,394. Nilai koefisien regresi
negatif dan tidak signifikan hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit
(X3) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y). Hal ini
menggambarkan bahwa jika setiap kenaikan satu persen variabel komite audit,
dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menurunkan kinerja perusahaan
sebesar -1,394.
5. Koefisien regresi kualitas audit (X4) sebesar -2,869. Nilai koefisien regresi
negatif dan tidak signifikan hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit (X4)
berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y).
B.3.1 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh suatu variabel
independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (Į=5%).
Tabel 4.7
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Coefficientsa

Model
1 (Constant)

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
7,684

Standardized
Coefficients
Beta

7,269

KI
,119
,058
DKI
45,064
8,469
KOMAUD -1,394
1,777
KA
-2,869
2,681
a. Dependent Variable: ROA
Sumber : Output SPSS 23

,204
,501
-,072
-,106

t

Sig.

1,057

,293

2,047
5,321
-,784
-1,070

,044
,000
,435
,288
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Berdasarkan hasil tabel 4.7 di atas, maka dapat dijelaskan pengaruh masingmasing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:
1)
Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan
Berdasarkan tabel 4.7, kepemilikan institusional (KI) memiliki tingkat
signifikansi 0,044 lebih kecil dari 0,05 atau nilai thitung sebesar 2,047 lebih besar dari ttabel
1,9882 yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. Maka dapat disimpulkan
kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2)
Pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan
Berdasarkan tabel 4.7, dewan komisaris independen (DKI) memiliki tingkat
signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau nilai thitung sebesar 5,321 lebih besar dari ttabel
1,9882 yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. Maka dapat disimpulkan dewan
komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3)
Pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan
Berdasarkan tabel 4.7, komite audit (KOMAUD) memiliki tingkat signifikansi
0,435 lebih besar dari 0,05 atau nilai thitung sebesar −0,784 lebih kecil dari ttabel 1,9882
yang artinya menerima Ho dan menolak Ha. Maka dapat disimpulkankomite audit tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
4)
Pengaruh kualitas audit terhadap kinerja keuangan
Berdasarkan tabel 4.7, kualitas audit (KA) memiliki tingkat signifikansi 0,288
lebih besar dari 0,05 atau nilai thitung sebesar −1,070 lebih kecil dari ttabel 1,9882 yang
artinya menerima Ho dan menolak Ha. Maka dapat disimpulkan kualitas audit tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
B.3.2 Hasil Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik f)
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel
dependen (Ghozali, 2016). Pengujian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.8
Hasil Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik f)
ANOVAa
Model
1 Regression

Sum of
Squares
2388,661

Mean
Square

df
4

597,165

F
9,795

Sig.
,000b

Residual
5182,295
85
60,968
Total
7570,956
89
a. Dependent Variable: ROA
b. Predictors: (Constant), KA, KOMAUD, DKI, KI
Sumber : Output SPSS 23
Berdasarkan tabel 4.8 mengenai tabel uji signifikasi simultan (uji statistik F) atau
uji ANOVA dapat diketahui bahwa didapat nilai F hitung sebesar 9,795 dengan

41-46
JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 2 Januari 2018]

signifikansinya 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05. Dengan demikian,
secara simultan hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa “kepemilikan institusional
(KI), dewan komisaris independen (DKI), komite audit (KOMAUD), dan kualitas audit
(KA) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)” diterima
artinya kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan
kualitas audit meningkat, maka kinerja keuangan perusahaan juga akan semakin
meningkat.
B.3.3 Koefisien Determinasi (R2)
Dalam uji regresi linear berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien
determinasi (R2). Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk
melihat besar pengaruh variabel independen (kepemilikan institusional, dewan komisaris
independen, komite audit, dan kualitas audit) terhadap variabel dependen (kinerja
keuangan perusahaan).
Tabel 4.9
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Adjusted Std. Error
R
R
of the
Model
R
Square Square
Estimate
a
1
,562
,316
,283 7,8082122
a.Predictors: (Constant), KA, KI, KOMAUD, DK
b.Dependent Variable:ROA
Sumber : Output SPSS 23
Berdasarkan tabel 4.8 mengenai hasil uji koefisien determinasi (R2) besarnya
nilai Adjusted R Square adalah 0,283, hal ini berarti 28,3% variabel kinerja keuangan
perusahaan dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen, yaitu bahwa
kepemilikan institusional (KI), dewan komisaris independen (DKI), komite audit
(KOMAUD), dan kualitas audit (KA). Sedangkan sisanya yaitu 71,7% (100% í 28,3%)
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model ini. Variabel-variabel
tersebut antara lain struktur modal, dewan direksi, ukuran perusahaan, kepemilikan
manajerial dan sebagainya.
C. Pembahasan
Pada penelitian dapat ditemukan bukti empiris mengenai kepemilikan
institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap
kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2014-2016 dengan obyek penelitian adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftardi BEI. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
bahwa dari empat variabel independen, hanya dua variabel berpengaruh terhadap kinerja
keuangan perusahaan manufaktur, yaitu variabel kepemilikan institusional dan dewan
komisaris independen.

Perusahaan yang tidak memiliki laba tahun 20142016
Perusahaan yang tidak membagikan dividen selama

(34)
(17)
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C.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan nilai t sebesar
2,047, dan nilai signifikansi sebesar 0,044. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari
0,05 (0,044 < 0,05) atau nilai thitung sebesar 2,047 lebih besar dari ttabel 1,9882 yang
berarti bahwa hipotesis pertama diterima.
Hasil dari penelitian ini mendukung teori yang ada yang mengatakan bahwa
semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan
suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan
memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan
sehingga kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat.
C.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan
Hipotesis kedua menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan nilai t sebesar
5,321, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari
0,05 (0,000 < 0,05) atau nilai thitung sebesar 5,321 lebih besar dari ttabel 1,9882 yang
berarti bahwa hipotesis kedua diterima.
Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang mengatakan bahwa peran
komisaris adalah meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi
dengan pemegang saham.
Pada hasil analisis statistik deskriptif yang menunjukkan nilai rata-rata dari
dewan komisaris independen sebesar 0,3972 menunjukkan bahwa komisaris independen
telah memenuhi standar yang dianjurkan, yaitu sebesar 30%.
C.3

Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan nilai t
sebesar -0,784, dan nilai signifikansi sebesar 0,435. Nilai signifikansi tersebut lebih
besar dari 0,05 (0,435 > 0,05) atau nilai thitung sebesar -0,784 lebih kecil dari ttabel 1,9882
yang berarti bahwa hipotesis ketiga ditolak.
Hasil penelitian ini kurang sesuai dengan teori keagenan, yang menyatakan
bahwa adanya komite audit akan dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara
pemegang saham dan manajemen.
C.4

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
Hipotesis keempat menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif dan
tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan nilai t sebesar -1,070,
dan nilai signifikansi sebesar 0,288. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05
(0,288 > 0,05) atau nilai thitung sebesar -1,070 lebih kecil dari ttabel 1,9882 yang berarti
bahwa hipotesis keempat ditolak.
Hasil dari penelitian ini tidak mendukung teori yang ada, yang mengatakan KAP
yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak
reputasinya dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil. Oleh karena itu, dalam rangka
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mekanisme penerapan corporate governance, perusahaan yang memilih menggunakan
auditor eksternal yang masuk ke dalam kelompok KAP besar akan cenderung lebih baik
dalam menjalankan fungsi kontrol dalam melakukan proses audit.
C.5
Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite
Audit, dan Kualitas Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
Hipotesis kelima menyatakan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris
independen, komite audit, dan kualitas audit secara bersama-sama berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan perusahaan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa
kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit
secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini
dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 9,795, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.
Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti bahwa
hipotesis kelima diterima.
Arah hubungan yang terjadi antara kepemilikan institusional, dewan komisaris
independen, komite audit, dan kualitas audit dengan kinerja keuangan perusahaan adalah
positif, artinya apabila terjadi peningkatan kepemilikan institusional, dewan komisaris
independen, komite audit, dan kualitas audit maka kinerja keuangan perusahaan akan
mengalami peningkatan dan apabila terjadi penurunan kepemilikan institusional, dewan
komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit maka kinerja keuangan
perusahaan akan mengalami penurunan.
Besarnya kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit,
dan kualitas audit terhadap kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari nilai koefisien
determinasi Adjusted R Square yang menunjukkan angka 0,283. Hal ini berarti bahwa
kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sebesar 28,3% dengan demikian masih ada
variabel lain yang turut mempengaruhi besarnya kinerja keuangan perusahaan, yaitu
sebesar 71,7%.
V KESIMPULAN DAN SARAN
A.

Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh kepemilikan institusional,
dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Jumlah perusahaan yang
dijadikan sampel yaitu sebanyak 30 perusahaan dengan periode antara tahun 2014
sampai 2016. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan
pada babsebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh good
corporate governance terhadap kinerja keuangan adalah sebagai berikut:
1. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Berdasarkan hasil uji t, kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai thitung
sebesar 2,047 lebih besar dari ttabel 1,9882 dengan tingkat signifikansi 0,044
menunjukkan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05.
2. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Berdasarkan hasil uji t, dewan komisaris independen (DKI)
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memiliki nilai thitung sebesar 5,321 lebih besar dari ttabel 1,9882 dengan tingkat
signifikansi 0,000 menunjukkan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05.
3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Berdasarkan hasil uji t, komite audit (KOMAUD) memiliki nilai thitung sebesar 0,784 lebih kecil dari ttabel 1,9882 dengan tingkat signifikansi 0,435
menunjukkan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05.
4. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Berdasarkan hasil uji t, kualitas audit (KA) memiliki nilai thitung sebesar -1,070
lebih kecil dari ttabel 1,9882 dengan tingkat signifikansi 0,288 menunjukkan
tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05.
5. Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan
kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Berdasarkan hasil uji F (ANOVA), nilai Fhitungyang dihasilkan
sebesar 9,795 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,48dengan tingkat signifikansi
sebesar 0,000lebih kecil dari 0,05 yang berarti kepemilikan institusional, dewan
komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit secara bersama-sama
berpengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
B.

Saran
Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian
yang lebih berkualitas dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal
diantaranya:
1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan good corporate
governance bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
keuangan perusahaan, sehingga perlu dipertahankan adanya budaya good
corporate governance dalam perusahaan khususnya perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjaga kesinambungan kegiatan
operasional yang dijalankan oleh perusahaan kedepan.
2. Penelitian yang akan datang dapat mencoba menggunakan proksi kinerja
keuangan yang lebih kompleks untuk melihat konsistensi hasil penelitian
misalnya dengan menggunakan harga saham, seperti Economic Value Aded
(EVA).
3. Hasil penelitian mengenai good corporate governance terhadap kinerja keuangan
perusahaan ini minimal dapat memberikan informasi bagi penelitian-penelitian
berikutnya, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengganti atau menambah
jumlah variabel penelitian yang lain, atau dapat mencoba variabel pengukuran
lainnya seperti manajemen risiko atau etika bisnis dalam hal ini corporate social
responsibility sebagai bagian dari program penerapan good corporate
governance.
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Selain berasal dari laporan arus kas, sumber informasi yang berguna untuk investor
dalam pengambilan keputusan juga berasal dari laba akuntansi. Laba akuntansi didefinisikan
sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansidalam bentuk penambahan aktiva
ataupenurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari
kontribusi penanaman modal. Laba akuntansi selain untukmenilai kinerja dapat pula digunakan
untukmemprediksi kemampuan laba serta menaksirrisiko dalam investasi dan kredit.Penelitian
inimenggunakan laba bersih sebagai padanan labaakuntansi. Hal ini dikarenakan laba
bersihmendapatkan perhatian lebih banyak daripadabagian laba lainnya dalam laporan
keuangan.
Keberadaan informasi laba dan arus kas dipandang oleh pemakai informasi sebagai
suatu hal yang saling melengkapi guna mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Serangkaian penelitian telah dilakukan untuk menguji reaksi pasar terhadap laporan keuangan
perusahaan, namun ditemukan adanya ketidakkonsistensian temuan. Dalam kaitannya pengaruh
informasi arus kas operasi terhadap return saham atau keputusan investasi, Rahudiono (2012),
Irianti (2008), Kusuma (2011), Khan (2012), Purwaningsih, Susanto dan Martawidjaya (2010),
Octora, Shalim dan Petrolina (2010), Kallunki (2013), Hermawan dan Hadyansah (2010),
Kusno(2012), dan Triyono dan Jogianto (2010) menyimpulkan adanya pengaruh. Sedangkan
Daniati dan Suhairi (2013), dan Naimah (2010) tidak menemukan adanya pengaruh. Dalam
kaitannya pengaruh informasi arus kas investasi terhadap return saham atau keputusan investasi,
Daniati dan Suhairi (2014), Triyono dan Jogianto (2010), Hermawan dan Hadyansah (2011),
Irianti (2012),
Kallunki (2010), Kusno (2014), Naimah (2010), Octora, Shalim dan Petrolina (2013)
dan Purwaningsih, Susanto dan Martawidjaya (2013) menyimpulkan adanya pengaruh. Dalam
kaitannya pengaruh informasi arus kas pendanaan terhadap return saham atau keputusan
investasi, Triyono dan Jogianto (2010), Hermawan dan Hadyansah(2011), Irianti (2014),
Kallunki (2010), Kusno(2014), Naimah (2010), Purwaningsih, Susantodan Martawidjaya
(2013), dan Octora, Shalim dan Petrolina (2013) menyimpulkan adanya pengaruh. Dalam
kaitannya pengaruh informasi laba akuntansi terhadap return saham atau keputusan investasi,
Daniati dan Suhairi (2016), Irianti (2014), Kallunki (2010), dan Rahudiono (2012),
menyimpulkan adanya pengaruh. Sedangkan Kusuma (2015), Kusno (2014), Naimah (2010)
dan tidak menemukan adanya pengaruh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah informasi perubahan arus kas dan laba
akuntansi digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi yang mana hasil
keputusan investor akan tercermin dari returnsaham yang akan diperoleh. Penelitian
akandilakukan pada perusahaan berkapitalisasi besar. Hal ini dikarenakan saham yang memiliki
kapitalisasi besar tidak akan mudah digoyahkan oleh para investor yang bertujuan untuk
memperoleh keuntungan jangka pendek saja. Pertimbangan lain dalam memilih perusahaan
berkapitalisasi besar adalah karena investor dalam perusahaan kapitalisasi besar diasumsikan
memiliki tujuan jangka panjang yang dan menerapkan analisis fundamental, yang menggunakan
laporan keuangan sebagai dasar analisisnya, bukan perubahan harga.
KAJIAN TEORITIS
Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan yang dipublikasikan. Menurut
laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang utama dari suatu
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perusahaan selama satu periode. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan
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dengan tegas. KA
Suatu keputusan
merupakan
jawaban yang
pasti -1,070
terhadap suatu
a. Dependent
Variable: ROA
Keputusan harus dapat
menjawab pertanyaan
tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya
dengan perencanaan.
Keputusan
dapat
Sumber : Output
SPSS
23 pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat
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menyimpang dari rencana semula. Menurut Mary Follet keputusan adalah suatu atau sebagai
situasi.
Apabila
semua
faktaFollet
dari situasi
itu dapat
diperolehnya
semua yang terlibat,
menyimpang darihukum
rencana
semula.
Menurut
Mary
keputusan
adalah
suatu atau dan
sebagai
baik pengawas
maupun
hukumnya
atau ketentuannya,
hukum situasi. Apabila
semua fakta
dari pelaksana
situasi itu mau
dapatmentaati
diperolehnya
dan semua
yang terlibat,maka tidak sama
dengan pelaksana
mentaati perintah.
Wewenang
tinggal
tetapi
itu tidak
merupakan
baik pengawas maupun
mau mentaati
hukumnya
ataudijalankan,
ketentuannya,
maka
sama wewenang dari
hukum
situasi.
Sedangkan
menurutProf.
Dr.
Prajudi
Atmosudirjo,
SH,
keputusan
adalah suatu
dengan mentaati perintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu merupakan wewenang dari
pengakhiran
daripada
proses
pemikiran
tentang
suatu
masalah
atau
problema
untuk
menjawab
hukum situasi. Sedangkan menurutProf. Dr. Prajudi Atmosudirjo, SH, keputusan adalah suatu
pertanyaan
yang harus
diperbuat
guna mengatasi
masalah
tersebut,
dengan menjatuhkan
pengakhiran daripada
prosesapa
pemikiran
tentang
suatu masalah
atau problema
untuk
menjawab
pilihan
padadiperbuat
suatu alternatif.
pertanyaan apa yang
harus
guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan
Dan pengertian pengambilan keputusanmenurut S.P. Siagianadalah suatu pendekatan
pilihan pada suatu alternatif.
yang
sistematis
terhadap
hakikat alternatif
yang dihadapisuatu
dan pendekatan
mengambil tindakan yang
Dan pengertian pengambilan
keputusanmenurut
S.P. Siagianadalah
merupakan
tindakan dan
yangmengambil
paling tepat.
Pengertian
pengambilan
yang sistematis menurut
terhadap perhitungan
hakikat alternatif
yang dihadapi
tindakan
yang
keputusanmenurut
A.F.Stoneradalah
proses Pengertian
yang digunakan
untuk memilih suatu
menurut perhitungan
merupakan James
tindakan
yang paling tepat.
pengambilan
tindakan
cara pemecahan
masalah.
keputusanmenurut
Jamessebagai
A.F.Stoneradalah
proses
yang digunakan untuk memilih suatu
tindakan sebagai cara pemecahan masalah.
Return Saham
Return saham merupakan pendapatan yang berhak diperoleh investor karena
Return Saham
menginvestasikan
Returnyang
sahamberhak
merupakan
tingkat keuntungan
atau pendapatan yang
Return saham merupakandananya.
pendapatan
diperoleh
investor karena
diperoleh
dari
investasi
surat
berharga
saham.
Return
memungkinkan
menginvestasikan dananya. Return saham merupakan tingkat keuntungan atau pendapatan yang investor untuk
aktual ataupun
yangdiharapkan
yang disediakan oleh
diperoleh dari membandingkan
investasi surat keuntungan
berharga saham.
Return keuntungan
memungkinkan
investor untuk
investasipada
tingkat
pengembalian
yang diinginkan.
Seorang investor
membandingkan berbagai
keuntungan
aktual ataupun
keuntungan
yangdiharapkan
yang disediakan
oleh yang rasional
akan
sangat
memperhatikan
hasil
pengembalian
saham
karena
return
saham
berbagai investasipada tingkat pengembalian yang diinginkan. Seorang investor yang rasionalmerupakan salah
satu indicatorhasil
untuk
mengetahui keberhasilan
suatu
investasi.
akan sangat memperhatikan
pengembalian
saham karena
return
saham merupakan salah
Faktor yang
mempengaruhi
return suatu investasi adalah faktor internal perusahaan dan
satu indicator untuk mengetahui
keberhasilan
suatu investasi.
faktor
eksternal. Faktor
perusahaan
meliputi
reputasi manajemen,
struktur
Faktor yang
mempengaruhi
returninternal
suatu investasi
adalah
faktorkualitas
internaldan
perusahaan
dan
permodalan,
struktur
hutang,
tingkat
laba
yang
dicapai
dan
kondisi
intern
lainnya
di
dalam
faktor eksternal. Faktor internal perusahaan meliputi kualitas dan reputasi manajemen, struktur
perusahaan.
Dan
faktor
eksternal
yang
mempengaruhi
adalah
gejolak
politik
dalam
negeri,
permodalan, struktur hutang, tingkat laba yang dicapai dan kondisi intern lainnya di dalam
suku bunga
dan deposito,
valutapolitik
asing, dan
inflasi.
perusahaan. Danperubahan
faktor eksternal
yangtabungan
mempengaruhi
adalahkurs
gejolak
dalam
negeri,
Untuk menghitung
berapa
tingkatasing,
returndan
yang
dihasilkan dari investasi yang ditanam,
perubahan suku bunga tabungan
dan deposito,
kurs valuta
inflasi.
dapat menggunakan
perhitungan
Geometric
Mean.
Mean
(GM) adalah metode
Untuk menghitung
berapa tingkat
return yang
dihasilkan
dari Geometric
investasi yang
ditanam,
perhitungan
rata-rata
return
terhadap
perbandingan
harga
saham
pada
saat
t dan harga saham t-1
dapat menggunakan perhitungan Geometric Mean. Geometric Mean (GM) adalah metode
sehingga
memperhitungkan
compounding
return
investasi
tersebut.
Harga suatu
perhitungan rata-rata
returndapat
terhadap
perbandingan harga
saham pada
saat tdari
dan harga
saham
t-1
pada hakikatnya
ditentukanreturn
oleh kekuatan
penawaran
danHarga
permintaan
sehingga dapat saham
memperhitungkan
compounding
dari investasi
tersebut.
suatu terhadap saham
yang bersangkutan.
Kedua
kekuatan
itu sendiridan
merupakan
pencerminan
ekpektasi pemodal
saham pada hakikatnya
ditentukan oleh
kekuatan
penawaran
permintaan
terhadap dari
saham
terhadap
kinerja
saham
di
masa
yang
akan
datang
(Ajie
2009).
yang bersangkutan. Kedua kekuatan itu sendiri merupakan pencerminan dari ekpektasi pemodal
terhadap kinerja saham
di masa
yang akan
datang (AjieHipotessis
2009).
Kerangka
Berpikir
dan Perumusan
a. Kerangka
Berpikir
Kerangka Berpikir dan
Perumusan
Hipotessis
a. Kerangka Berpikir

Perubahan
Arus Kas

Perubahan
Arus Kas
Return

(X1)
Laba
Akuntansi
(X2)

Return

(X1)
Laba
Akuntansi
(X2)

Saham
(Y)

Saham
(Y)
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b. Perumusan Hipotasis
1. NilaiArus
konstanta
sebesar
7,684
menyatakan bahwa
apabila
Pengaruh
Kas dari
Aktivitas
Operasiterhadap
Return
Sahamsemua variabel bebas
(kepemilikan
institusionalarus
(X1),
independen
komiteutama
audit
Arus kas
operasi merupakan
kasdewan
yang komisaris
berasal dari
aktivitas (X2),
penghasil
(X3)
dan
kualitas
audit
(X4))
dianggap
konstan
atau
bernilai
0,
maka
kinerja
pendapatan perusahaan atau transaksi yang masuk atau keluar dari dalam penentuan laba bersih.
keuangan
perusahaan
sebesardari
7,684.
Meliputi arus
kas yang
dihasilkan(Y)
danakan
dikeluarkan
transaksi yang masuk determinasi atau
penentuan
laba bersihregresi
(net income).
Sehingga
makin tinggiarus
kas dari0,119
aktivitasdan
operasi
2. Koefisien
kepemilikan
institusional
(X1) sebesar
nilai
menunjukkan
perusahaan
mampu
beroperasi
secara
profitable,
karena
dari
aktivitas
operasi
saja
signifikansinya sebesar 0,044 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional
perusahaan(X1)
dapatmempengaruhi
menghasilkan kas
dengan
baik. Triyono
dan Jogianto
(2010) menyimpulkan
kinerja
keuangan
perusahaan
(Y).
bahwa 3.
pemisahan
total
arus
kas
ke
dalam
tiga
komponen
arus
kas,
khusunya
kas operasi,
Koefisien regresi dewan komisaris independen (X2) sebesar arus
45,064dan
nilai
mempunyaisignifikansinya
hubungan yangsebesar
signifikan
terhadap
harga
dan
return
saham.
Livnat
dan
0,000 yang menyatakan bahwa dewan komisaris
Zarowin(2010)
dalam Daniati
(2013) yang kinerja
mengujikeuangan
komponen
arus kas (Y).
menemukan bukti
independen
(X2) mempengaruhi
perusahaan
bahwa 4.
komponenarus
mempunyai
yangsebesar
lebihkuat-1,394.
dengan Nilai
return koefisien
saham dibanding
Koefisien kas
regresi
komitehubungan
audit (X3)
regresi
hubungan total arus kas dengan return saham.
negatif dan tidak signifikan hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit
Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi menentukan apakah dari kegiatan
(X3) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y). Hal ini
operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman,
bahwa
jika setiap
kenaikan
satu persen
variabelinvestasi
komite audit,
memeliharamenggambarkan
kemampuan operasi
perusahaan,
membayar
dividen
dan melakukan
baru
dengan asumsi
variabelpendanaan
lain tetapdari
maka
menurunkan
kinerja perusahaan
tanpa mengandalkan
pada sumber
luar.akan
Sehingga
adanya perubahan
arus kas
sebesar
-1,394.
dari kegiatan
operasi
yang akan memberikan sinyal positif kepada investor, maka investor akan
5. saham
Koefisien
regresiyang
kualitas
audit (X4)
sebesar -2,869.
regresi
membeli
perusahaan
pada akhirnya
meningkatkan
return Nilai
saham.koefisien
Dari pemikiran
negatif
dan
tidak
signifikan
hal
ini
menunjukkan
bahwa
kualitas
audit
(X4)
dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa arus kas dari aktivitas operasi
berpengaruh
negatif
terhadap
kinerja
keuangan
perusahaan
(Y).
mempunyai hubungan yang positif dengan return saham. Oleh karena itu, hipotesis dapat
dirumuskan sebagai berikut:
H1:B.3.1
Perubahan
kas dari aktivitas
operasi berpengaruh
terhadap t)
return saham
Hasil arus
Uji Signifikansi
Parameter
Individualpositif
(Uji Statistik

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh suatu variabel

Pengaruh
Arus Kas
dariindividual
Aktivitas Investasiterhadap
Returnvariabel
Saham dependen. Pengujian
independen
secara
dalam mempengaruhi
Arus
kas
investasi
merupakan
arus
kas
yang
mencerminkan
penerimaan dan pengeluaran
dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (Į=5%).
kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. Aktivitas
investasi meliputi perolehan dan penjualan investasi
Tabel 4.7serta investasi pada asset jangka panjang
yang produktif,
pabrik dan peralatan.
Termasuk
di dalamnya
pengunaaan
dan perolehan
Hasilseperti
Uji Signifikansi
Parameter
Individual
(Uji Statistik
t)
kas untukpenjualan surat hutang atau ekuitas dari kesatuan
lain, penjualan dan pembelian harta
a
Coefficients
tetap, penjualan dan pembelian pabrik, peralatan, tanah, dan sebagainya. Sehingga semakin
menurunnya arus kas investasi menunjukkan bahwa perusahaan banyak melakukan investasi
pada asset tetap atau melakukan
pembelian aset investasi.
Sebaliknya, semakin meningkatnya
Unstandardized
Standardized
arus kas dari aktivitas investasi Coefficients
menunjukkan perusahaan
melakukan
penjualan aset tetap atau
Coefficients
aset investasinya.
Std. suatu pertimbangan bagi investor untuk menilai
Arus kas dari aktivitas investasi dapat menjadi
Model di masa depan.
B Perusahaan
Error dengan
Beta
kinerja perusahaan
arus kas darit aktivitasSig.
investasi yang
1
(Constant)
menurun, yang berarti adanya
aktivitas
investasi,
menunjukkan
adanya
potensikenaikan
7,684
7,269
1,057
,293
pendapatan di masa depat yangdiperoleh dari tambahan investasi baru tersebut. Informasi ini
KI bagi investor ,119
2,047
tentunya berguna
dan dapat,058
mempengaruhi,204
keputusan
membeli,044
atau menjual
saham yang dimilikinya.
Keputusan
akan
menyebabkan
DKI
45,064 investor
8,469 ini selanjutnya
,501
5,321 dapat ,000
perubahan harga
saham
dan
return
saham.
Dari
penjelasan
di
atas,
dapat
disimpulkan
bahwa
KOMAUD -1,394
1,777
-,072
-,784
,435
arus kas dari aktivitas investasi mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat keuntungan
KA itu, hipotesis
-2,869
2,681 sebagai-,106
,288
saham. Oleh karena
dapat dirumuskan
berikut: -1,070
Variable:
H2: Perubahan arusa.kasDependent
dari aktivitas
investasiROA
berpengaruh negatif terhadap return saham.

Sumber : Output SPSS 23
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Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Pendanaanterhadap Return Saham
Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakanarus kas yang berguna untuk
memprediksiklaim terhadap arus kas masa depan oleh parapemberi dana bagi perusahaan.
Aktivitas pendanaanmeliputi perubahan pada pos-pos kewajibanjangka panjang dan ekuitas
pemilik sertapembayaran deviden kepada pemegang saham.Transaksi pada aktivitas
penggunaan dan perolehankas untuk pembayaran dividen, penerbitansaham biasa, penarikan
obligasi, penerbitan utangatau obligasi.
Penerbitan utang merupakan sinyal yangbaik untuk menaksir arus kas karena
pemilikdapat mempertahankan proporsi kepemilikannyadari pada menerbitkan saham. Berdasar
teori ini,pasar akan bereaksi positif terhadap pengumumanpenerbitaan hutang. Keputusan
pendanaanmerupakan signal positif bagi para investor.Investor menjadikan arus kas dari
aktivitas pendanaansebagai tolak ukur dalam menilai perusahaansehingga akan mempengaruhi
keputusaninvestasi mereka. Selanjutnya keputusan investasiinvestor akan mempengaruhi
permintaan danpenawaran saham perusahaan yang selanjunyaakan menyebabkan perubahan
harga pasar sahamdan return saham.
Dari hasil penjelasan di atas, dapat disimpulkanbahwa arus kas dari aktivitas
pendanaanmempunyai hubungan yang positif dengan tingkatkeuntungan saham. Oleh karena
itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H3: Perubahan arus kas dari aktivitas pendanaanberpengaruh positif terhadap return saham.
Pengaruh Laba Akuntansi terhadap ReturnSaham
Laporan laba rugi merupakan laporan yangmengukur keberhasilan operasi perusahaan
dalamsuatu periode waktu tertentu. Laporan laba rugimenyediakan informasi bagi investor dan
kreditoruntuk membantu mereka meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari arus kas
masadepan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan,maka perusahaan akan mampu
mambagikan dividen yang semakin besar dan akan berpengaruh terhadap return saham secara
positif.
Perusahaan yang memiliki kemampuanuntuk menghasilkan laba, cenderung
hargasahamnya juga akan meningkat. Maksudnya jikaperusahaan memperoleh laba yang
semakin besar,maka secara teoretis perusahaan akan mampumembagikan dividen yang semakin
besar danakan berpengaruh secara positif terhadap returnsaham. Penelitian Linda (2005)
menyebutkanbahwa peningkatan laba akuntansi dapat mendoronginvestor untuk lebih tertarik
dalam membelisaham perusahaan. Ketertarikan investoruntuk membeli saham perusahaan akan
dapatmeningkatkan harga saham perusahaan dan berujungpada meningkatnya return saham
perusahaan.Laba yang tinggi akan mendorong investoruntuk membeli saham perusahaan
yangbersangkutan karena tertarik akan laba investasiyang lebih tinggi. Ini secara langsung
akanmendorong pada peningkatan harga saham danreturn saham perusahaan.
Dari penjelasan dan hasil penelitian di atas,dapat disimpulkan bahwa laba akuntansi
mempunyaihubungan yang positif dengan tingkatkeuntungan saham. Oleh karena itu,
hipotesisdapat dirumuskan sebagai berikut:
H4: Perubahan laba akuntansi berpengaruh positifterhadap return saham.
METODE PENELITIAN
Model analisis yang digunakan untuk mengujihipotesis dalam penelitian ini adalah
analisisregresi berganda, sebagai berikut:
RShm = Į +ȕ1 AKO + ȕ2 AKI + ȕ3 AKP + ȕ4 NI + İ
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di mana:

1. Nilai
konstanta
sebesar
7,684
menyatakan
bahwa apabila semua variabel bebas
RShm
: variabel
terikat
(return
saham)
(kepemilikan
(X1), dewan komisaris independen (X2), komite audit
Į
: konstantainstitusional
persamaan regresi
(X3)
dan
kualitas
audit
(X4))
ȕ1, 2, 3, 4
: koefisien regresi pada setiap dianggap
variabel konstan atau bernilai 0, maka kinerja
keuangan
perusahaan
sebesar
7,684.
AKO
: perubahan
arus kas(Y)
dariakan
aktivitas
operasi
AKI 2. Koefisien
: perubahan
arus kas
dari aktivitas
investasi (X1) sebesar 0,119 dan nilai
regresi
kepemilikan
institusional
AKP
: perubahan arus
kas dari
aktivitas
pendanaan bahwa kepemilikan institusional
signifikansinya
sebesar
0,044
yang menyatakan
NI
bersih
(X1): laba
mempengaruhi
kinerja keuangan perusahaan (Y).
İ
:
error
3. Koefisien regresi dewan komisaris independen (X2) sebesar 45,064dan nilai
signifikansinya sebesar 0,000 yang menyatakan bahwa dewan komisaris
Variabel return
saham (X2)
yang mempengaruhi
digunakandalamkinerja
penelitian
ini adalah
actual return.
independen
keuangan
perusahaan
(Y). Yaituselisih
antara harga
saham periode
saatkomite
ini dengan
saham -1,394.
pada Nilai
periode
sebelumnya
4. Koefisien
regresi
auditharga
(X3) sebesar
koefisien
regresi
dibagidengan harga saham periode sebelumnya (capital
negatif dan tidak signifikan hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit
gainatau loss). Harga saham yang dipakai adalahharga penutupan (closing price) atau harga
(X3) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y). Hal ini
saham(market value) di Indonesia Stock Exchange (IDX)pada akhir hari perdagangan. Periode
menggambarkan
bahwa(event
jika setiap
satu persen variabel komite audit,
pengamatanperubahan
harga saham
period)kenaikan
yang
dengan11asumsi
variabel
lain tetap maka
akan menurunkan
kinerja
perusahaan
digunakan adalah
hari. Yaitu
lima harisebelum
(t-5) hingga
lima hari sesudah
(t+5)terjadinya
sebesar
-1,394.
publikasi annual report dan satu haripada saat dipublikasikannya annual reportmasing-masing
5. Koefisien
regresi
kualitashari
audit
(X4) dengan
sebesarharapan
-2,869.reaksi
Nilai pasarsudah
koefisien regresi
perusahaan.
Event period
selama11
diambil
dapat
negatif
dan
tidak
signifikan
hal
ini
menunjukkan
bahwa
kualitas
audit
(X4)
terlihat selama periode tersebut.Karena apabila event period yang diambil terlalupanjang
berpengaruh
negatif
terhadap
kinerja
keuangan
perusahaan
(Y).
dikhawatirkan terdapat informasi lainyang ikut teramati dalam penelitian ini,

misalnyapembagian dividen tunai, dividen saham, pemecahansaham (stock split) dan
sebagainya.Variabel
arus kas dariParameter
aktivitas operasi
diukurdari
persentaset)perubahan arus kas
B.3.1 Hasil Uji Signifikansi
Individual
(Uji Statistik
dariaktivitas
sekarang
(t) dikurangi
kas menunjukkan
yangdiperoleh dari
kegiatanjauh
operasional
Ujioperasi
statistik
t pada
dasarnya
seberapa
suatu periode
variabel
tahunsebelumnya
(t-1) dibagi
dengan kas
yangmempengaruhi
diperolehdari kegiatan
operasional
periode
tahun
independen secara
individual
dalam
variabel
dependen.
Pengujian
sebelumnya(t-1).
dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (Į=5%).
Variabel arus kas dari aktivitas investasidiukur dari persentase perubahan arus kas dariaktivitas
investasi sekarang (t) dikurangi kas yangdiperoleh
dari kegiatan investasi periode
Tabel 4.7
tahunsebelumnya
(t-1)Signifikansi
dibagi dengan
kas yang Individual
diperolehdari
kegiatan
investasi
periode tahun
Hasil Uji
Parameter
(Uji
Statistik
t)
sebelumnya (t-1). Variabel arus kas dari aktivitas pendanaandiukur
dari persentase perubahan
a
Coefficients
arus kas dariaktivitas pendanaan sekarang (t) dikurangi kasyang diperoleh dari kegiatan
pendanaan periode tahun sebelumnya (t-1) dibagi dengan kas yangdiperoleh dari kegiatan
pendanaan periode tahunsebelumnya
(t-1). Variabel
laba akuntansi diukurdari persentase
Unstandardized
Standardized
perubahan laba akuntansi sekarang(t)
dikurangi
laba
akuntansi
Coefficients
Coefficients periode tahunsebelumnya (t-1)
dibagi dengan laba akuntansiperiode tahun sebelumnya (t-1).
Data yang dipakai dalam penelitianStd.
ini adalahlaporan keuangan perusahaan yang
Model
B
Error
Beta
memilikikapitalisasi besar yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia.
Datat tersebutSig.
dapat diperoleh
1
(Constant)
melaluiwww.idx.co.id dan www.finance.yahoo.com.
Periodelaporan
keuangan
yang dipakai
7,684
7,269
1,057
,293
dalam penelitianini adalah laporan keuangan tahun 2011-2016.Populasi penelitian ini adalah
KI di Bursa Efek
,119
,058
,204
2,047diurutkan
,044
saham yangterdaftar
Indonesia
tahun 2016 yangkemudian
berdasarkan
kapitalisasinya.Terdapat
3 jenis
tingkatan8,469
dalam kapitalisasipasar,
yaitu: small,000
cap, medium
DKI
45,064
,501
5,321
cap, dan big cap.Sampel
diambil
dengan
menggunakan
metodepurposive
sampling.
KOMAUD -1,394
1,777
-,072
-,784
,435 Kriteria
pemilihan sampeladalah perusahaan yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia tahun 2011-20160
KA
-2,869
-,106
-1,070 diambil
,288140 saham
yang memiliki kapitalisasibesar.
Dari 420 2,681
saham perusahaan
yang adahanya
a. Dependent
Variable:
perusahaan dengankapitalisasi
paling
besar, ROA
tetapi setelah ada seleksisampel jumlah saham
perusahaanSumber
yang digunakanuntuk
: Output SPSSsampel
23 dalam penelitian ini adalah 97saham perusahaan.
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HASIL PENELITIAN
Penelitian dilakukan terhadap 97 perusahaanyang memiliki kapitalisasi besar. Penentuan
97perusahaan tersebut dilakukan dengan cara terlebihdahulu mengurutkan kapitalisasi
seluruhperusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,kemudian mengambil sepertiganya.
Darilangkah ini diperoleh 140 perusahaan. Setelah dilihatkelengkapan datanya, meliputi tanggal
publikasidan harga saham diperoleh 97 perusahaanyang benar-benar lengkap datanya.
Dari deskripsi data diketahui nilai rata-ratadari return saham tahun 2009 sebesar 0,0029676yang
berarti investor mendapatkan pengembalian(return) untuk waktu 11 hari periode pengamatandi
sekitar tanggal publikasi laporan keuangansebesar 0,3%, dengan standar deviasi sebesar0,00623
atau 0,62%. Nilai maksimum returnadalah sebesar 1,98% yaitu return saham PT BankTabungan
Pensiunan Nasional (BTPN), sedangkannilai minimum return sebesar minus 1,05%terjadi pada
saham PT Sumber Alfaria TrijayaTbk (AMRT). Sedangkan pada tahun 2010 rata-ratareturn
saham turun menjadi 0,0013684dengan standart deviasi sebesar 0,00695. Nilaimaksimum
return tahun 2010 adalah sebesar1,78% yang terjadi pada saham PT Surya CitraMedia Tbk
(SCMA), sedangkan nilai minimumreturn sebesar minus 2,03% terjadi pada sahamPT Matahari
Department Store Tbk (LPPF).
Tabel 1. Statistik Deskriptif Tahun 2009
Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
AKO
97
-989.44
20420.78
716.6404
2929.7121
AKI
97 -606355.93
312.01
68404.44783
10756.8094
AKP
97
10435.86
67691.28
696.9628
7159.27677
NI
97
-4849.35
11414.24
290.6332
1627.33253
Return
97
-.01048
.01977 .0029676
.00623150
Valid N
97
(listwise)
Tabel 2. Statistik Deskriptif Tahun 2016

AKO
AKI
AKP
NI
Return
Valid N
(listwise)

97
97
97
97
97
97

N

Descriptive Statistics
Minimum
Maximum Mean
-15266.16
1582.16
-213.2371
-78807.22
1596.89
-1468.3101
-5007.37
5238.82
277.7294
-3510.16
2565.40
119.6620
-.02027
.01779
.0013684

Std. Deviation
1653.72058
9264.93807
1047.56700
578.55197
.00695340

Nilai rata-rata perubahan variabel arus kasdari aktivitas operasi (AKO) tahun 2009
sebesar716,64%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaanyang menjadi sampel
selama tahun2009 memiliki kenaikkan arus kas dari aktivitasoperasi sebesar 716,64%. Nilai
maksimum perubahanvariabel AKO sebesar 20.420,78% yangterjadi pada saham PT Medco



55-59
JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 2 Januari 2018]

Energi InternasionalTbk (MEDC), sementara nilai minimumdari perubahan variabel AKO
Nilai konstanta
sebesar
menyatakan
bahwa apabila
semua
variabel
bebas
sebesar1.minus989,44%
terjadi
pada 7,684
PT Energi
Mega PersadaTbk
(ENRG).
Pada
tahun 2010
(kepemilikan
(X1), dewan
independen
(X2), komite
nilai rata-ratavariabel
arusinstitusional
kas dari aktivitas
operasikomisaris
(AKO)sebesar
minus 213,23%.
Nilaiaudit
ini
(X3)
dan
kualitas
audit
(X4))
dianggap
konstan
atau
bernilai
0,
maka
kinerja
mengalamipenurunan yang sangat drastis jika dibandingkandengan nilai rata-rata AKO tahun
keuanganmaksimum
perusahaan
(Y) akanvariabel
sebesar AKO
7,684.sebesar1.582,16% yang terjadi pada
2009. Dimananilai
perubahan
saham 2.
PT Koefisien
UltrajayaMilk
Industry
& Trading institusional
Co Tbk (ULTJ),
minimum
regresi
kepemilikan
(X1)sementaranilai
sebesar 0,119
dan dari
nilai
perubahan signifikansinya
variabel AKOsebesar
negatif
15.266,16%
terjadi
pada
PT
ClipanFinance
Indonesia
sebesar 0,044 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional
Tbk (CFIN).
(X1) mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Y).
Pada tahun
2015 perubahan
dari independen
aktivitas investasi
memiliki
nilairata3. Koefisien
regresivariabel
dewanaruskas
komisaris
(X2) (AKI)
sebesar
45,064dan
nilai
rata negatif
10.756,81%,
yang
berarti
bahwasecara
umum
perusahaan-perusahaan
signifikansinya sebesar 0,000 yang menyatakan bahwa dewan komisaris
sampelmengalami
arus(X2)
kasmempengaruhi
negatif dari kinerja
aktivitasinvestasi
sebesar 10.756,81%.
Nilai
independen
keuangan perusahaan
(Y).
maksimumperubahan
AKI sebesar
padasaham
PT Nilai
Bumi koefisien
Serpong Damai
4. Koefisien variabel
regresi komite
audit 312,01%
(X3) sebesar
-1,394.
regresi
(BSDE) dan nilaiminimum perubahan variabel AKI sebesar negative 606.355,93% pada PT
negatif dan tidak signifikan hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit
Matahari Putra Prima(MPPA). Pada tahun 2016 perubahan variable arus kas dari aktivitas
(X3) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y). Hal ini
investasi (AKI) mengalamipeningkatan dengan nilai rata-rata minus1.468,31%. Nilai
bahwa
setiap
kenaikan
satu
persen
variabel komite
audit,
maksimummenggambarkan
perubahan variable
AKI jika
sebesar
1.596,89%
pada
saham
BankDanamon
Indonesia
dengan
asumsi variabel lain
tetap AKI
makasebesar
akan menurunkan
kinerja Sentul
perusahaan
(BDMN) dan
nilai minimumperubahan
variabel
-78.807,22% padaPT
City
sebesar
-1,394.
Tbk (BKSL).
5. Koefisien
regresidari
kualitas
audit
(X4) dari
sebesar
-2,869.pendanaan
Nilai koefisien
Nilai rata-rata
perubahan
variabel
aruskas
aktivitas
(AKP) regresi
tahun
negatif
dan
tidak
signifikan
hal
ini
menunjukkan
bahwa
kualitas
audit
(X4)
2015memiliki rata-rata sebesar 696,96%, menunjukkanbahwa perusahaan sampel mengalami
berpengaruh
negatif
terhadap
kinerja
keuangan
perusahaan
(Y).
kenaikanarus kas dari aktivitas pendanaan sebesar696,96%. Nilai maksimum perubahan
variable AKP sebesar 67.691,27% terjadi pada saham BankTabungan Negara (BBTN) dan nilai
minimumdari
variabel AKP
sebesar Individual
minus10.435,86%
terjadi pada
B.3.1 Hasilperubahan
Uji Signifikansi
Parameter
(Uji Statistik
t) PT Tunas Ridean
Tbk(TURI).Uji
Tahun
2016 nilai
rata-rata
perubahan
darivariabel arus
kas darijauh
aktivitas
pendanaan
statistik
t pada
dasarnya
menunjukkan
seberapa
suatu
variabel
(AKP)memiliki
sebesar 277,73%,
menandakanterjadi
penurunan
dibandingkan
independen rata-rata
secara individual
dalam yang
mempengaruhi
variabel
dependen.
Pengujian
dengantahun
Nilai
maksimum significance
perubahan variable
AKP(Į=5%).
sebesar 5.238,82% terjadi pada
dilakukan 2015.
dengan
menggunakan
level 0,05
saham PTBank Tabungan Negara (BBTN) dan nilai minimumdari perubahan variabel AKP
sebesar minus5.007,37% terjadi pada Panin Insurance
Tabel 4.7Tbk(PNIN).
Sedangkan Hasil
tahunUji2015
perubahan
variableIndividual
laba akuntansi
(NI) t)
memiliki rata-rata
Signifikansi
Parameter
(Uji Statistik
sebesar290,63%, yang menunjukkan bahwa pada periodepenelitian
perusahaan-perusahaan
a
Coefficients
sampel mengalami peningkatan laba akuntansi sebesar 290,63%.Nilai maksimum perubahan
variabel NI sebesar11.414,23% pada saham PT XL Axiata Tbk (EXCL), sementara nilai
minimum dari perubahanvariabel
NI sebesar negatif
4.849,34% terjadi padaPT Energi Mega
Unstandardized
Standardized
Persada Tbk (ENRG). Tahun2010
terjadi
penurunan
pada nilai rata-rata NI,yaitu menjadi
Coefficients
Coefficients
sebesar 119,66%. Dengan nilai maksimumperubahan variabel NI sebesar 2.565,40%pada saham
Std. minimum dari perubahan variabel NIsebesar
PT Sentul City Tbk (BKSL), sementaranilai
Model terjadi pada PT
B MatahariDepartment
Error
Beta
t
Sig.
negatif 3.510,16%
Store Tbk (LPPF).
1
(Constant)
Sebelum pengujian hipotesis7,684
dengan 7,269
regresiberganda, dilakukan
1,057 pengujian
,293 terhadap
empatasumsi klasik terlebih dahulu, yaitu: uji normalitas,multikolinearitas, heteroskadisitas
,058ujiKolmogorov
,204 Smirnov.
2,047Dari 102
,044perusahaan
danautokorelasi.KIUji normalitas ,119
menggunakan
dalamperiode dua
dijadikan8,469
sampel padapenelitian
sebanyak,000
204 data. Uji
DKItahun, yang
45,064
,501 ini5,321
normalitaspertama
menghasilkan
data
yang
tidak
normal.Selanjutnya
dilakukan
analisis data
KOMAUD -1,394
1,777
-,072
-,784
,435
outlier. Terdapat5 perusahaan yang harus dikeluarkan darisampel penelitian karena memiliki
KA Bank Pan -2,869
-,106 -1,070Tbk (BWPT),
,288
data outlier,yaitu
Indonesia 2,681
Tbk (PNBN), BWPlantation
Panin
a. Dependent
Variable: Tbk
ROA(FAST) danCiputra Property Tbk (CTRP).
Financial Tbk(PNLF),
Fastfood Indonesia
Setelah dikeluarkandata
yangSPSS
outlier,
Sumber : Output
23 diperoleh data yangberdistribusi normal dengan angka
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significance0,071, yang lebih besar dari 0,05. Pengujianasumsi klasik multikolinearitas
dilakukan denganuji Variace Inflation Factor (VIF). Jika VIFmemiliki nilai lebih besar dari 10
maka terjadimultikolinearitas, tetapi bila nilai VIF lebih kecildari 10 maka tidak ada gejala
multikolinearitas.
Hasil uji VIF menunjukkan nilai VIF untukmasing-masing variabel bebas adalah 2,130,
2,497,1,029 dan 1,242 dan hal ini menunjukkan bahwatidak ada gejala multikolinearitas karena
nilai VIFyang telah dihitung lebih kecil dari 10. Pengujianasumsi klasik heteroskedastisitas
dilakukandengan menggunakan metode Spearman’s RankCorrelation Test. Hasil pengujian
menunjukkantidak ada nilai masing-masing variabel bebas lebihbesar dari 0.05, sehingga dapat
disimpulkan tidakada gejala heteroskedastisitas pada semua variable bebas.
Pengujian autokorelasi dilakukandengan menggunakan metode Durbin Watson dankriteria tidak
terjadinya autokorelasi adalah jikadu < nilai DW < 4-du. Nilai du dan dl sendiri dapatdiperoleh
dari tabel Durbin Watson (Junaidi, 2010)dan dengan melihat signifikasi sebesar 5%,variabel
independen (k) = 4 dan jumlah sampel (n)= 194 maka didapatkan bahwa nilai dL = 1.7231dan
nilai dU = 1.8072 dan kriteria nilai yang tidakmengalami autokorelasi adalah 1.8072 < nilai
DW< 2.1928. Hasil pengujian menunjukkan nilai DWtermasuk dalam kriteria tidak terjadinya
autokorelasiyaitu sebesar 1,993 yang berarti tidakterjadi masalah pada autokorelasi.
Hasil pengujian regresi atas variabel-variabelyang diteliti dapat dilihat pada Tabel 3
sampaidengan Tabel 5.
Tabel 3. Nilai R, R Square, SEE untuk PengujianHipotesis
Model Summaryb
Model R
R Square Adjusted RSquareStd. Error of theEstimate
1 .267a.071 .052 .00645966
a. Predictors: (Constant). NI, AKP, AKO, AKI
b. Dependent Variable: Return
Tabel 4. Uji F dan Signifikansi untuk PengujianHipotesis
ANOVAb
Model Sum of Squares dfMean Square
F
Sig.
a
1 Regression .001 4 .000 3.637 .007
Residual .008 189 .000
Total .008 19
a. Predictors: (Constant). NI, AKP, AKO, AKI
b. Dependent Variable: Return
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Tabel 5. Konstanta, Koefisien Regresi, T-Test danSignifikasi
1. Nilai konstanta sebesar 7,684
menyatakan bahwa apabila semua variabel bebas
Coefficientsa
(kepemilikan institusional (X1), dewan komisaris independen
(X2), komite audit
ModelUnstandardizedCoefficientsStandardizedCoefficiensts
t Sig.
(X3)
dan
kualitas
audit
(X4))
dianggap
konstan
atau
bernilai
0, maka kinerja
B Std.Error Beta
keuangan
1 (Constant)
.002 .000perusahaan
4.114 .000 (Y) akan sebesar 7,684.
2. Koefisien
regresi
kepemilikan institusional (X1) sebesar 0,119 dan nilai
AKO 1.251E-7
000 .046
.446 .656
signifikansinya
AKI 6.644E-9000
.049 .442sebesar
.659 0,044 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional
AKP -1.225E-7
-1.327 .186
(X1) 000-.094
mempengaruhi
kinerja keuangan perusahaan (Y).
NI 1.420E-6
000
.2813.345
.001
3. Koefisien regresi dewan komisaris independen (X2) sebesar 45,064dan nilai
a.Dependent
Variable: Returnsebesar 0,000 yang menyatakan bahwa dewan komisaris
signifikansinya

independen (X2) mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Y).

Dari Tabel
3 dapat regresi
terlihat komite
bahwa audit
R² memilikinilai
sebesar
0,071,
mana regresi
dapat
4. Koefisien
(X3) sebesar
-1,394.
Nilaiyang
koefisien
disimpulkanbahwa
regresi
mampu menjelaskanpengaruh
kas operasi,
negatif model
dan tidak
signifikan
hal ini menunjukkanvariabel
bahwaarus
ukuran
komite arus
audit
kasinvestasi,
arus
kas
pendanaan
dan
laba
akuntansiterhadap
return
saham
sebesar
7,1%
(X3) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y). Hal ini
sedangkansisanya
sebesar 92,9%
tidak
dapat
dijelaskan
olehpersamaan
inikomite
atau dengan
menggambarkan
bahwa
jika
setiap
kenaikan
satu persen regresi
variabel
audit,
kata lainbanyak faktor lain yang mempengaruhi returnsaham.
dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menurunkan kinerja perusahaan
Uji F dilakukan untuk menunjukkan seberapabesar pengaruh arus kas operasi, arus kasinvestasi,
sebesar -1,394.
arus kas pendanaan dan laba akuntansisecara bersama-sama terhadap return saham.Hasil uji
5. sebagaimana
Koefisien regresi
audit (X4)Tabel
sebesar
-2,869.
koefisiennilai
regresi
hipotesis
yang kualitas
dapat dilihatdari
4. di
atas, Nilai
menunjukkan
F
negatif
dan
tidak
signifikan
hal
ini
menunjukkan
bahwa
kualitas
audit
(X4)
hitungsebesar 3,637 dengan tingkat signifikansi 0,007yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka
berpengaruh
terhadap
kinerja secarabersama-sama
keuangan perusahaan
(Y). variabel arus kas
dapat disimpulkan
bahwanegatif
terbukti
ada pengaruh
antara
operasi,arus kas investasi, arus kas pendanaan dan labaakuntansi terhadap return saham yang
B.3.1 Hasilmenggunakan
Uji Signifikansi
Individual (Uji Statistik t)
diukurdengan
returnParameter
geometric mean.
Uji signifikansi
statistik t pengaruh
pada dasarnya
menunjukkanvariabel
seberapa
suatu
Untuk melihat
parsialmasing-masing
yaitu jauh
variabel
arus variabel
kasdari
independen
individual
dalam mempengaruhi
variabel
aktivitas
operasi,secara
arus kas
dari aktivitasinvestasi,
arus kas dari
aktivitasdependen.
pendanaanPengujian
danlaba
akuntansi
terhadap
saham significance
makadilakukan
t. (Į=5%).
Dari Tabel 5. di atas dapat
dilakukan
dengan return
menggunakan
leveluji0,05
dijelaskansebagai berikut: (1) Hipotesis pertama (H1)ditolak karena angka signifikansi sebesar
0,656yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkanarus
kas dari aktivitas operasi tidak
Tabel 4.7
berpengaruhterhadap
return
saham.
(2)
Hipotesis
kedua
(H2)ditolak
karenat)angka signifikansi
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik
a
sebesar 0,659yang juga lebih besar dari 0,05.
Hal ini menunjukkanbahwa arus kas dari aktivitas
Coefficients
investasi tidakberpengaruh terhadap return saham. (3) Hipotesisketiga (H3) juga ditolak karena
angka signifikansisebesar 0,186 yang juga lebih besar dari 0,05. Halini menunjukkan bahwa
arus kas dari aktivitaspendanaan
tidak berpengaruh
terhadap returnsaham. (4) Hipotesis
Unstandardized
Standardized
keempat diterima yang ditunjukkanangka
koefisien
beta positif dan nilaisignifikansi sebesar
Coefficients
Coefficients
0,001 yang lebih kecil dari0,05. Hal ini Std.
berarti terdapat pengaruh positif yangsignifikan dari
laba akuntansi
terhadap returnsaham.
Model
B
Error
Beta
t
Sig.

1 (Constant)

7,684

7,269

1,057

,293

PEMBAHASAN
KI
,119
,058
,044
Tujuan utama penelitian
ini adalah
untukmemperoleh
bukti,204
empiris 2,047
mengenai adanyapengaruh
DKI operasi,45,064
,501arus kas
5,321
,000
arus kas dari aktivitas
arus kasdari8,469
aktivitas investasi,
dari aktivitaspendanaan
dan laba akuntansi
terhadap pengambilan
keputusan dan -,072
returnsaham
pada perusahaan
yang
KOMAUD
-1,394
1,777
-,784
,435
memiliki kapitalisasipasar yang besar. Dari hasil pengujian statistik yang telah dilakukan, dapat
KA
-2,869
2,681
-,106 -1,070
,288
dibuktikanbahwa variabel bebas yaitu arus kas dari aktivitasoperasi, arus kas dari aktivitas
a. aktivitas
Dependent
Variable:
investasi, arus kasdari
pendanaan
danROA
laba akuntansisecara bersama-sama berpengaruh
Sumber
:
Output
SPSS
23
signifikan terhadapreturn saham. Namun hasil pengujiantersebut secara parsial menunjukkan
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bahwa informasiarus kas dari aktivitas operasi, arus kas dariaktivitas investasi, arus kas dari
aktivitas pendanaantidak terbukti mempengaruhi returnsaham. Sedangkan informasi laba
akuntansiterbukti mempengaruhi return saham. Hal iniberarti bahwa investor saham perusahaan
yangberkapitalisasi besar tidak mempertimbangkaninformasi arus kas dalam mengambil
keputusaninvestasinya. Namun mereka menggunakan informasilaba akuntansi untuk mengambil
keputusaninvestasinya. Bukti ini semakin menegaskan bahwainformasi laba akuntansi lebih
diperhatikan olehinvestor disbanding dengan informasi arus kas.Kinerja perusahaan yang
disajikan dalam laporanlaba rugi lebih memiliki makna bagi investordibanding dengan
informasi penerimaan danpengeluaran kas yang disajikan dalam laporanarus kas.
Tidak terbuktinya hipotesis bahwa arus kas dari aktivitas operasi mempengaruhi returnsaham
ini berbeda dengan hasil penelitian Kusno(2010), Rahudiono (2012) dan Khan (2012).
Namunhasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yangdilakukan oleh Daniati dan Suhairi
(2016) yangmenyatakan arus kas dari aktivitas operasi tidakmemiliki pengaruh yang signifikan
terhadapreturn saham. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa investor tidak melihat pelaporan
perubahanarus kas dari aktivitas operasi sebagai informasiyang dapat digunakan untuk
pengambilankeputusan investasinya. Arus kas dari aktivitasoperasi yang menunjukkan
perusahaan mampuberoperasi secara profitable tidak dibaca olehinvestor. Jumlah arus kas yang
berasal dari aktivitasoperasi yang menghasilkan arus kas yangcukup untuk melunasi pinjaman,
memelihara kemampuanoperasi perusahaan, membayar dividendan melakukan investasi baru
juga tidak dilihatoleh investor dalam mengambil keputusan investasinya.Sehingga adanya
perubahan arus kas darikegiatan operasi yang merupakan sinyal positifkepada investor, tidak
tertangkap oleh investor.
Arus kas dari aktivitas investasi juga terbuktitidak berpengaruh terhadap return saham.
Investortidak melihat pelaporan perubahan arus kasinvestasi tersebut sebagai informasi yang
dapatdigunakan untuk pengambilan keputusan investasinya.Informasi tentang adanya transaksi
investasiyang dilakukan oleh perusahaan, yangselanjutnya akan memperbesar potensi
menghasilkanpendapatan di masa depan, ternyata tidakdilihat oleh investor untuk mengambil
keputusaninvestasi.
Arus kas dari aktivitas pendanaan juga terbuktitidak berpengaruh terhadap return
saham.Pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan berisitentang informasi-informasi yang
mengakibatkanperubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitasdan hutang jangka panjang
perusahaan. Investordalam hal ini tidak melihat pelaporan transaksi-transaksiyang merubah
komposisi ekuitas danhutang jangka panjang serta pembayaran dividentunai sebagai informasi
yang dapat digunakanuntuk pengambilan keputusan investasinya.
Laba akuntansi terbukti memiliki pengaruhsignifikan terhadap return saham. Hasil penelitianini
makin memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Linda (2015), Martani
(2012),Rahudiono (2012) dan juga penelitian Daniati danSuhairi (2012), bahwa laba akuntansi
memlikihubungan positif dengan return saham. Perusahaanyang mempublikasikan laba positif
yang tinggi,maka return saham akan tinggi juga. Begitu pulasebaliknya, laba yang buruk akan
membuat returnsaham ikut turun. Informasi laba akuntansisebagai hasil kinerja perusahaan
dibaca olehinvestor. Investor terbukti membaca informasilaba akuntansi sebagai salah satu
informasi untukmengambil keputusan investasinya.
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sampai Juli 2016. Setiap tahun dikatakan pertumbuhan kendaraan enam juta unit per tahun.
Sebesar 10 – 15 persen kontribusinya datang dari mobil.
Sejak 2012, penjualan mobil di Indonesia selalu di atas satu juta unit per tahun
menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo). Puncak tertinggi
sepanjang sejarah terjadi pada 2013 yaitu 1.229.902 unit. Kendati telah masuk dalam jajaran
negara dengan penualan 1 juta unit, Indonesia terancam keluar dari jalur sebab setelah 2013
penjualan selalu turun hingga diprediksi terjadi juga pada tahun ini. Pada 2015, penjualan
mencapai 1.013.291 unit.
Semakin banyak kendaraan yang berada dijalan raya maka tingkat kecelakaan juga
akan semakin tinggi, karena volume kendaraan yang terus bertambah secara signifikan
sementara volume jalan raya hanya bertambah dalam skala kecil. Akhirnya banyak tumbuh
perusahaan-perusahaan asuransi kendaraan. Dalam melakukan reparasi perusahaan asuransi
kendaraan tidak melakukannya sendiri, mereka menjalin kerjasama dengan pihak ketiga,
dalam hal ini adalah bengkel jasa dan perbaikan kendaraan.
Persaingan bisnis jasa pelayanan perawatan dan perbaikan mobil semakin ketat, maka
peningkatan kualitas pelayanan perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut bukan hanya
ditunjukkan dari sisi teknologi yang digunakan dalam memberikan pelayanan, akan tetapi
memberikan jasa perawatan dan perbaikan yang berkualitas secara menyeluruh.
Parasuraman (1990) mengungkapkan 5 aspek untuk mengukur kualitas pelayanan
jasa dengan membandingkan antara persepsi dan harapan pelanggan mengenai kualitas
pelayanan yang diberikan perusahaan penyedia jasa. Menurutnya, kesenjangan antara
harapan dan persepsi pelanggan menunjukkan seberapa baik atau buruk layanan yang
diberikan penyedia jasa kepada pelanggannya, yang mana meliputi bukti fisik (tangibles),
keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati
(empathy).
Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau pelanggan.
Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis
pelayanan yang nyata diterima oleh pelanggan dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh
pelanggan. Jenis kualitas pelayanan yang baik adalah jenis pelayanan yang memuaskan dan
sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan.
Namun jika pelayanan ini dapat melampaui harapan pelanggan, maka jenis kualitas
pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang sangat berkualitas atau sangat
memuaskan. Sedangkan jenis kualitas pelayanan yang buruk adalah jenis pelayanan yang
berada jauh di bawah standar atau tidak sesuai dengan ekspekstasi pelayanan yang
diharapkan oleh pelanggan.
Walaupun dalam usaha perbengkelan menitik beratkan dalam bidang usaha jasa, tidak
sedikit pelanggan yang mempercayai juga pengadaan suku cadang pada bengkel tersebut. Hal
ini menuntut pihak bengkel untuk senantiasa menjaga kualitas produk suku cadangnya,
apalagi suku cadang tersebut didapat dari pihak ketiga.
Hal tersebut juga dilakukan oleh PT. Layanan Prima Sejahtera. PT. Layanan Prima
Sejahtera adalah bengkel yang menanggani reparasi atau perbaikan mobil rekanan asuransi.
Bentuk kerjasama yang dimiliki antara perusahaan asuransi. Dalam hal meningkatkan
kepuasan pelanggan PT. Layanan Prima Sejahtera melakukan berbagai cara mulai dari
menjaga kualitas produk suku cadang hingga pelayanan jasa perbaikan.
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Kepuasan pelanggan
Kepuasan merupakan salah satu unsur utama dalam upaya untuk mempertahankan
pelanggan yang telah ada ataupun untuk menarik pelanggan yang baru. Persaingan yang
semakin ketat, di mana semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan
dan keinginan pelanggan, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi
padakepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Perusahaan dapat menarik pelanggan dan
mengungguli pesaing mereka dengan mengenali, memenuhi, dan memuaskan kebutuhan
pelanggannya dengan baik. Mendapatkan pelanggan bukan berarti memiliki mereka.
Mempertahankan pelanggan tetap loyal justru lebih sulit dan ini dapat dicapai bila
perusahaan terfokus pada kepuasan tinggi yang dirasakan pelanggannya.
Lupiyoadi dan Hamdani (2006:196) menuliskan bahwa banyak peneliti melakukan
studi untuk memeperlihatkan manfaat dari mempertahankan pelanggan ini. Dewasa ini
perhatian terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan telah semakin besar. Semakin
banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap hal ini. Pihak yang paling banyak
berhubungan dengan kepuasan/ketidakpuasan pelanggan adalah pemasar, pelanggan,
konsumeris, dan peneliti perilaku pelanggan Menurut J.Supranto (2006:233) Kepuasan
adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan
dengan harapannya, jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja
yang dirasakan dengan harapan. Bila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa.
Bila kinerja sama dengan harapan, pelanggan akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi
harapan, pelanggan akan sangat puas.
Jika kinerja yang dirasakan berada di bawah harapan, pelanggan akan dikecewakan,
jika kinerja memenuhi harapan pelanggan, pelanggan akan merasa puas, sedangkan jika
kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa sangat puas. Dan kepuasan ini tentu
akan dapat dirasakan setelah pelanggan yang bersangkutan mengkonsumsi produk atau
mendapatkan pelayanan jasa yang baik terhadap perusahaan tersebut. Kepuasan atau
ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya.
Jika pelanggan merasa puas, dia akan menunjukkan probabilitas yang lebih tinggi untuk
membeli produk itu lagi.
Pada industri jasa, kepuasan pelanggan selalu dipengaruhi oleh kualitas interaksi
antara pelanggan dan karyawan yang melakukan kontak layanan (service encounter) yang
terjadi pada saat pelanggan berinteraksi dengan organisasi untuk memperoleh jasa yang
dibelinya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan
merupakan persepsi pelanggan terhadap apa yang diterima setelah mengkonsumsi atau
menggunakan produk yang ia beli.
Menurut Fandy Tjiptono (2007:349) banyak pakar yang mengemukakan definisi
kepuasan pelanggan diantaranya adalah Howard dan Sheth (1969) mengungkapkan bahwa
kepuasan pelanggan adalah situasi kognitif pembeli berkenaan dengan kesepadanan atau
ketidaksepadanan antar hasil yang didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan yang
dilakukan. Swan, et al. (1980) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi secara
sadar atau penilaian kognitif menyangkut apakah kinerja produk relatif bagus atau jelek atau
apakah kinerja produk bersangkutan cocok atau tidak cocok dengan tujuan atau
pemakaiannya, merumuskan kepuasan pelanggan sebagai sikap keseluruhan terhadap suatu
barang atau jasa setelah perolehan dan pemakaiannya (Tjiptono, 2007:349). Dengan kata
lain, kepuasan pelanggan merupakan penilaian evaluatif purnabeli yang dihasilkan dari
seleksi pembelian spesifik.
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Tse dan Wilton (dalam Tjiptono 2007:349) menyatakan bahwa kepuasan atau
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Lost costumer analysis. Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang
telah berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok agar dapat memahami mengapa hal
itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan/ penyempurnaan selanjutnya.
Survey kepuasan pelanggan. Umumnya sebagian besar penelitian mengenai kepuasan
pelanggan menggunakan metode survei, baik via pos, telepon, e-mail, maupun wawancara
langsung. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik langsung
dari pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian
terhadap mereka.
Dimensi kepuasan pelanggan
Kepuasan pelanggan menurut Tse dan wilton yang dikutip oleh Fandy tjiptono dan
Gregorius Chandra (2005:198) adalah : respon pelanggan pada evaluasi persepsi terhadap
perbedaan antara ekspetasi awal atau standar kinerja tertentu dan kinerja actual produk
sebagaimana dipersepsikan setelah konsumsi produk.
Pendapat lain mengenail dimensi kepuasan pelanggan menurut Oliver yang dikutip
oleh Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2005:197) adalah : penilaian bahwa fiktur
produk atau jasa, atau produk jasa itu sendiri memberikan tingkat pemenuhan berkaitan
dengan konsumsi yang menyenangkan, termasuk tingkat under-fulfillment dan overfulfillment.
Pelanggan atau pelanggan yang secara continue dan berumpat yang sama untuk
menggunakan produk atau jasa dapat dikatakan bahwa mereka merasa puas akan produk atau
jasa yang telah diberikan oleh perusahaan. Adanya perasaan yang lebih yang dirasakan ketika
sesuatu hasrat atau keinginan yang diharapkan tercapai.Dari berbagai definisi diatas dapat
ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kepuasan pelanggan mencangkup perbedaan antara
harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan.
Kualitas Produk
Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian,
dibeli, dipergunakan dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pelanggan (Kotler dan
Amstrong 2012:30). Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
Menurut Assauri (2012;118), Produk merupakan kemasan total dari manfaat yang
diciptakan atau diberikan oleh suatu organisasi untuk ditawarkan kepada pemakai sasaran.
Dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar harus melihat lima tingkat produk.
Setiap tingkat produk menambah nilai pelanggan yang lebih besar dan kelimanya merupakan
bagian dan hierarki nilai pelanggan (customer-value hierarchy).
Mengenai pengukuran kualitas, Parasuraman dan Zeitml sebagaimana dikutip oleh
Heizer dan Render (2005) telah mengembangkan suatu alat ukur kualitas layanan yang disebut
SERVQUAL (Service Quality). SERVQUAL ini merupakan skala multi item yang terdiri dari
pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur persepsi pelanggan atas kualitas
layanan meliputi 5 dimensi, yaitu: Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap),
Assurance (jaminan/ keyakinan), Empathy (empati), Tangibles (bukti langsung).
Kepuasan tergantung pada kualitas produk dan jasa. Kualitas adalah “kecocokan
untuk digunakan”, “pemenuhan tuntutan”, “bebas dari variasi”. Menurut American Society
for Quality Control (Philip kotler dan Kevin lane keller, 2010:143), kualitas adalah totalitas
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However, even if individualists are excited about joining a team, they will need considerable
support as they develop the skills to be successful within it. Without training in teambuilding
skills, individualists may quickly become frustrated and defensive when their habitual
behaviors are met with criticism or simply do not work anymore.
Special attention should be paid to training individualists in communication skills,
collaboration, participative leadership, and self-management. As indi-vidualists experience
small successes in these areas, they should enjoy their team experience more than they
otherwise would, creating a positive spiral of experience and emotion that helps to
strengthen team identification and enhance team identity, thereby improving team
performance.”
Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,
manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2006:51).
Menurut Tjiptono (2006:51) terdapat 5 macam perspektif kualitas, yaitu :
Transcendental approach. Kualitas dipandang sebagai innate execellence, di mana kualitas
dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalisasikan, biasanya
diterapkan dalam dunia seni. Product-based approach. Kualitas merupakan karakteristik atau
atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur.Perbedaan dalam kualitas mencerminkan
perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk. User-based
approach. Kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang
paling memuaskan preferensi seseorang (misalnya perceived quality) merupakan produk
yang berkualitas tinggi. Manufacturing-based approach. Kualitas sebagai kesesuaian/sama
dengan persyaratan.Dalam sektor jasa bahwa kualitas seringkali didorong oleh tujuan
peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Value-based approach. Kualitas dipandang
dari segi nilai dan harga.Kualitas dalam pengertian ini bersifat relatif, sehingga produk yang
memiliki kualitas paling tinggi.
Di samping itu, manusia juga memerlukan jasa yang mengurus hal-hal tertentu,
sehingga jasa menjadi bagian utama dalam pemasaran. (J.Supranto, 2006:226). Dalam
perspektif TQM (Total Quality Management) kualitas dipandang secara lebih luas, yaitu
tidak hanya aspek hasil yang ditekankan, tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan
manusia.Tjiptono dan Chandra (2005:110) menyatakan mendefinisikan kualitas sebagai
suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
Menurut Tjiptono dan Chandra (2005:121), Lewis & Booms mendefinisikan kualitas
jasa sebagai ukuran seberapa bagus tigkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan
ekspektasi pelanggan.Salah satu faktor yang menentukan keberhasilah suatu perusahaan
adalah kemampuan perusahaan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada
pelanggan.Kualitas pelayanan (Service Quality) dibangun atas adanya perbandingan dua
faktor utama yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima (perceived
service) dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan (Tjiptono dan Chandra, 2005:121).
Brown dan Swartz (1989) menyatakan bahwa the concept of professional services
quality and its evaluation from both the provider and client perspectives. Terjadi jurang
pemisah antara konsumen dengan perusahaan. Apa yang ditawarkan oleh perusahaan belum
tentu sesuai dengan keinginan konsumen. Boulding, Kalra, Staelin, dan Zeithaml (1993)
meneliti adanya dinamika proses antara persepsi yang berkembang menjadi harapan
(expectation) dari pelanggan yang bermuara pada perilaku saat mendapatkan pelayanan.
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Dimensi kualitas layanan
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membantu pelanggan. Apapun posisi seseorang di perusahaan hendaknya selalu
memperhatikan pelanggan yang menghubungi perusahaan.
Reliability. Menurut Tjiptono (2006:70), reliability merupakan kemampuan
memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Hal ini berarti
perusahaan memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right the first time).
Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya
menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati.Dalam unsur ini, pemasar
dituntut untuk menyediakan produk/jasa yang handal. Produk/jasa jangan sampai mengalami
kerusakan/kegagalan. Dengan kata lain, produk/jasa tersebut harus selalu baik. Para anggota
perusahaan juga harus jujur dalam menyelesaikan masalah sehingga pelanggan tidak merasa
ditipu. Selain itu, pemasar harus tepat janji bila menjanjikan sesuatu kepada pelanggan.
Sekali lagi perlu diperhatikan bahwa janji bukan sekedar janji, namun janji harus ditepati.
Oleh karena itu, time schedule perlu disusun dengan teliti.
Assurance . Menurut Tjiptono (2006:70), assurance merupakan pengetahuan,
kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf: bebas dari bahaya,
risiko atau keragu-raguan. Pada saat persaingan sangat kompetitif, anggota perusahaan harus
tampil lebih kompeten, artinya memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang masing-masing.
Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman (dikutip oleh Griselda dan Panjaitan, 2007)
menyatakan bahwa assurance adalah pengetahuan, keramahan, serta kemampuan karyawan
untuk menimbulkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Sedangkan menurut
Tjiptono (dikutip oleh Dwiwinarsih, 2009) menyatakan bahwa assurance adalah mencakup
pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf,
bebas dari bahaya, risiko atau kerugian. Pengetahuan dan keramahan karyawan serta
kemampuan melakukan tugas secara spontan yang dapat menjamin kinerja yang baik
sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan.
Emphaty. Menurut Tjiptono (2006:70), empathy merupakan kemudahan dalam
melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan
para pelanggan. Setiap anggota perusahaan hendaknya dapat mengelola waktu agar mudah
dihubungi, baik melalui telepon ataupun bertemu langsung. Dering telepon usahakan
maksimal tiga kali, lalu segera dijawab. Waktu yang dimiliki pelanggan sangat terbatas
sehingga tidak mungkin menunggu terlalu lama. Usahakan pula untuk melakukan
komunikasi individu agar hubungan dengan pelanggan lebih akrab.Anggota perusahaan juga
harus memahami pelanggan, artinya pelanggan terkadang seperti anak kecil yang
menginginkan segala sesuatu atau pelanggan terkadang seperti orang tua yang cerewet.
Dengan memahami pelanggan, bukan berarti anggota perusahaan merasa “kalah” dan harus
“mengiyakan” pendapat pelanggan, tetapi paling tidak mencoba untuk melakukan kompromi
bukan melakukan perlawanan.
Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman (dikutip oleh Griselda dan Panjaitan,
2007) emphaty adalah perhatian secara individu yang di berikan oleh penyedia jasa sehingga
pelanggan merasa penting, dihargai, dan dimengerti oleh perusahan. Menurut Assegaff (
2009 ) emphaty juga berarti memberikan perhatian yang bersifat individual atau pribadi
kepada pelanggan dan berupaya untuk memahami keinginan pelanggan. Tingkat kepedulian
dan perhatian perusahaan pada pelangganya secara individu akan sangat didambakan oleh
pelanggan. Persoalan dan masalah dapat muncul dan sejauh mana tingkat kepedulian untuk
menyelesaikan masalah, mengerti kemauan dan kebutuhan pelanggan dapat di aktualisasikan.
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Tangible. Menurut Tjiptono (2006:70), tangible meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,
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4. Koefisien regresi komite audit (X3) sebesar -1,394. Nilai koefisien regresi
maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran penelitian seperti yang disajikan dalam
negatif dan tidak signifikan hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit
Gambar 1:
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dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menurunkan kinerja perusahaan
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B.3.1 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
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t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh suatu variabel
X2 Kualitas
independen secara
individual
dalam mempengaruhi variabel dependen. Pengujian
layanan
dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (Į=5%).
Tabel 4.7
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Hipotesis
Coefficientsa

Hipotesis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :
Ho1 : Tidak terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan PT
Layanan Prima
Sejahtera Tangerang
secara parsial.
Unstandardized
Standardized
Ha1 : Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan PT Layanan
Coefficients
Coefficients
Prima Sejahtera Tangerang secara parsial.
Ho2: Tidak terdapat pengaruh Std.
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PT
ModelLayanan PrimaBSejahtera
Error
Beta parsial. t
Sig.
Tangerang secara
1
(Constant)
Ha2: Terdapat pengaruh
kepuasan ,293
pelanggan PT
7,684 kualitas
7,269 pelayanan terhadap 1,057
Layanan Prima Sejahtera Tangerang secara parsial.
2,047 pelayanan
,044 terhadap
Ho3:KI
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Ha3:KOMAUD
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a. Dependent Variable: ROA
Sumber : Output SPSS 23

-,106
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BAB III
METODE PENELITIAN
Unit Analisis Data
Menurut Maholtra (2007:215), unit analisis merupakan individu, peneliti perusahaan
serta pihak-pihak lain yang memberikan respons terhadap perlakuan ataupun tindakan yang
dilakukan peneliti dalam penelitiannya.
Dalam sebuah penelitian, menentukan unit analisis diperlukan agar peneliti dapat
mengetahui dan menentukan masalah dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus
dapat menentukan apakah unit analisis yang digunakan dalam peneliti tersebut adalah
individu, kelompok, pasangan, atau budaya.
Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan. Perusahaan yang
dijadikan sebagai unit analisis dalam penelitian ini adalah PT Layanan Prima Sejahtera di
Tangerang. Posisi bengkel terletak di Perbatasan kodya Tangerang dan kota tangerang
selatan dekat dengan exit tol alam sutera dan jalan utama serpong serta gading serpong.
Adapun alasan dipilihnya PT Layanan Prima Sejahtera di Tangerang sebagai unit
analisis adalah karena penulis memiliki kemudahan akses untuk memperoleh data yang
dibutuhkan untuk peneliti. Dimana data yang diberikan oleh PT Layanan Prima Sejahtera di
Tangerang menjadi data pendukung dalam penelitian.
Variabel dalam penelitian
Menurut Sugiyono (2012:61), bahwa suatu variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai
dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari. Maka variabel umumnya dikategorikan ke dalam dua kelompok,
yaitu :
Independent variable (X), identik dengan variabel bebas atau variabel independen.
Variabel independen sebagai penjelas dianggap sebagai variabel predikto atau penyebab
karena memprediksi atau menyebabkan variabel dependen. Dalam penelitian ini yang
termasuk ke dalam variabel independen adalah kualitas produk dan kualitas pelayanan.
Dependent variable (Y), identik dengan variabel terikat atau variabel dependen, yang
dijelaskan. Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam variabel dependen adalah kepuasan
pelanggan.
Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan regresi linear
berganda (multiple regression) untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen
(X1, X2) terhadapan variabel dependen (Y). Metode ini berguna untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh kualitas produkdan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PT
Layanan Prima Sejahtera di Tangerang, yaitu dalarn bentuk langsung dan tidak langsung,
digunakan metode analisis regresi linear berganda.
Model regresi berganda yang digunakan adalah:
Y = a + b1X1 + b2X2 +e
Keterangan:
Y
= Variabel terikat (kepuasan pelanggan)
X1
= Variabel bebas(kualitas produk)
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= Variabel bebas (kualitas pelayanan)
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dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (Į=5%).

Tabel 4.7
IV. PEMBAHASAN
Hasil Uji Signifikansi Parameter
Individual (Uji Statistik t)
Analisis Regresi Berganda
Coefficientsa

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil persamaan sebagai berikut.
Y = 6,184 + 0.412 X1 + 0.283 X2
Dimana
Unstandardized Standardized
Y : Kepuasan Pelanggan
Coefficients
Coefficients
X1 : Kualitas Produk
Std.
X2 : Kualitas Layanan
Model
B kualitas
Error
Beta nol, Kepuasan
t
Sig.
Jika
Kualitas Produk dan
Layanan bernilai
Pelanggan
berada
1
(Constant)
pada angka 6,184 satuan. Jika
Kualitas
Produk
bernialai
1,
sedangkan
Kualitas
Layanan
7,684
7,269
1,057
,293
bernilai nol, Kepuasan Pelanggan akan meningkat sebesar 0,412 satuan. Jika kualitas
KI 1, sedangkan
,119Kualitas,058
,204nol, Kepuasan
2,047
,044
Layanan bernilai
Produk bernilai
Pelanggan
akan
meningkat sebesar
DKI 0,283 satuan.
45,064
8,469
,501
5,321
,000

KOMAUD -1,394
1,777
KA
-2,869
2,681
a. Dependent Variable: ROA
Sumber : Output SPSS 23

-,072
-,106

-,784
-1,070

,435
,288
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Tabel
1 1
Tabel
Analisis
Regresi
Berganda
HasilHasil
Analisis
Regresi
LinierLinier
Berganda

Tabel
1
Unstandardized
Standardized
Unstandardized
Standardized
Hasil AnalisisCoefficients
Regresi
Linier Berganda
Coefficients
Coefficients
Coefficients
Model
B B
Std. Error
t
Model
Std. ErrorBeta Beta
t Sig. Sig.
1 (Constant)
6.184
3.3433.343 .002 .002
Unstandardized
Standardized
1 (Constant)
6.184 1.8501.850
Kualitas
Coefficients
Coefficients
Kualitas
.412 .412
.127 .127
.487
3.2533.253 .002 .002
.487
Produk
Produk
Model
B
Std. Error Beta
t
Sig.
Kualitas
Kualitas
.283 .283
2.0572.057 .045
1 (Constant)
6.184.137 .137 1.850.308 .308
3.343
.045
Layanan
Layanan
a. Dependent
Variable:Kepuasan
Kepuasan Pelanggan
a.Kualitas
Dependent
Variable:
.412 Pelanggan
.127
.487 3.253

.002

.002
Produk
AnalisisKualitas
Koefisien Korelasi
.283
.137 hubungan.308
2.057
.045
Tabel
2 keeratan
Koefisien
tingkat
antar dua
variabel atau
Layanankorelasi menunjukkan
Hasiltidak
Koefisien
Korelasi hubungan sebab akibat dua variabel
lebih. Besaran koefisien korelasi
menggambarkan
a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan
atau lebih, tetapi semata-mata menggambarkan keterkaitan linier antar variabel.
Kualitas Produk

Kualitas
Layanan

Kepuasan
Pelanggan

Tabel 2
.
.722
764
HasilTabel
Koefisien
21 Korelasi
Sig. (2-tailed)
.
Kualitas
Kepuasan
.000
HasilKualitas
Koefisien
Korelasi
000
Produk
Layanan
Pelanggan
N
50
50
50
Kualitas
Kepuasan
**
Kualitas
Pearson
.
1
.680
Kualitas Layanan Pearson Correlation
.764
1Kualitas Produk Layanan
.722
Pelanggan
Produk
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000 764
.000
Kualitas Produk
Pearson Correlation
.
.722
N
Sig. (2-tailed)
. 1 50
50
764 50
.000
000
Kepuasan
Pearson Correlation
.
Sig. (2-tailed)
.
1
.722
*
Pelanggan
.000
N
50
50 680
50
000
Sig. (2-tailed)
.000
.000
Kualitas
PearsonN
.
50
50
50
.680
**
N
50
50 1 ** 50
Layanan
Correlation
764
Kualitas Layanan Pearson Correlation
.764
1
.680
**. Correlation Sig.
is significant
at the 0.01 level (2-tailed).
(2-tailed)
.000
.000
Sig.
(2-tailed)
.000
.000
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
N
50
50
50
N
50
50
50
Kepuasan
Pearson
.
.
1.
Kepuasan
Pearson Correlation
1
Pelanggan
722
680*.722
Pelanggan Correlation
680*
Sig. (2-tailed)
Sig. (2-tailed) Tabel 3 .
.000
.000.000
000 Korelasi
Analisis
Koefisien
N
50
50
50
N
50
Adjusted
R 50
Std. Error50
of
**.
Correlation
is significant
at
0.01
level
(2-tailed).
Model
RatSquare
Square
the Estimate
**. Correlation
is R
significant
thethe
0.01
level
(2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
*. Correlation
is significant
at the 0.05 level (2-tailed).
1
.74
Kualitas Produk

Pearson Correlation

9a

.561

1.786

.542

Secara parsial, korelasi antara Kualitas Layanan dan Kepuasan Pelanggan adalah
sebesar 0,680. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan kuat antara Kualitas
Layanan dan Kepuasan Pelanggan. Besarnya
korelasi
Tabel
3 antara Kualitas Produk dan Kepuasan
Pelanggan sebesar 0,722 menunjukkan adanya hubungan positif dan kuat antara Kualitas
Analisis Koefisien Korelasi
Produk dan Kepuasan Pelanggan. Sedangkan secara simultan, variabel independen

Model
1

R

.74
9a

R Square
.561

Adjusted R
Square

.542

Std. Error of
the Estimate

1.786

Tabel 2
Hasil Koefisien Korelasi
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.000 Kualitas
mempunyai nilai korelasi sebesar 0.749. Hal ini berarti Kualitas000Layanan dan
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7,684
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bahwa
apabila
semua
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Produk
korelasi sebesar
positif
dan
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Kepuasan
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N
50
50
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** independen (X2), komite audit
1
.680
Kualitas Layanan Pearson Correlation
.764
2
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Analisis Koefisien Determinasi
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Sig. (2-tailed)
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50
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independen
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dependen.
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2. Koefisien
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(X1)
sebesar
0,119
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Kepuasan
Pearson Correlation
.
1
.722
*
Pelanggan
680
seberapasignifikansinya
besar
persentasisebesar
variabel0,044
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menjelaskan
variabel
dependen.
yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional
Sig.
(2-tailed)
Nilai
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pada model
yang.000
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lebih dari stau variabel
(X1) adjusted
mempengaruhi
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keuangan
perusahaan
(Y). .000
2
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mengeliminir
naik
turunnya
nilai 50
R kuadrat
independen.
Penggunaan
adjusted
R
N
50
50
3. Koefisien regresi dewan komisaris independen (X2) sebesar 45,064dan
nilai
2
karena adanya
penambahan
variabel
independen
ke
dalam
model.
Nilai
adjusted
R
sebesar
**. Correlation is sebesar
significant at0,000
the 0.01 yang
level (2-tailed).
signifikansinya
menyatakan bahwa dewan komisaris
*. Correlation
is significant
at the 0.05
level (2-tailed).terhadap variabel dependen sebesar
0,542 menunjukkan
pengaruh
variabel
independen
independen
(X2)
mempengaruhi
kinerja
keuangan perusahaan (Y).
54,2%
dan
sisanya
45,8%
dipengaruhi
oleh
variabel
lainnya,
seperti:
Harga,
Promosiregresi
dari
4. Koefisien regresi komite audit (X3) sebesar
-1,394.
Nilai
koefisien
mulut ke mulut, dan lain sebagainya.
negatif dan tidak signifikan hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit
(X3) berpengaruh negatif terhadap
kinerja
keuangan perusahaan (Y). Hal ini
Tabel
3 3
Tabel
menggambarkan bahwa
jika
setiap
kenaikan
satu persen variabel komite audit,
Analisis
Koefisien
Korelasi
Analisis
Koefisien
Korelasi
dengan asumsi variabel lain tetap maka
akanR menurunkan
kinerja
perusahaan
Adjusted
R
Std.
Error
Adjusted
Std.
Error
of of
sebesar
-1,394.
Model
R Square
Square
Estimate
Model
RR
R Square
Square
thethe
Estimate
5. Koefisien
regresi
kualitas
audit
(X4)
sebesar
-2,869.
Nilai
koefisien regresi
1 1
.74.74a
1.786 audit (X4)
.561
.542 bahwa kualitas
.561
.542
1.786
negatif dan tidak9asignifikan
hal
ini
menunjukkan
9
berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y).
Uji t

B.3.1 Hasil
Signifikansi
Parameter
(Uji Statistik
t) variabel dependen
SecaraUji
parsial,
uji signifikansi
antaraIndividual
variabel independen
terhadap
Uji statistik
t padavariabel
dasarnya
menunjukkan
suatuPelanggan
variabel
terlihat pada
Uji t. Pengaruh
Kualitas
Produk (X1)seberapa
terhadap jauh
Kepuasan
independen
secara
individual
dalam
mempengaruhi
variabel
dependen.
Pengujian
(Y) memiliki nilai thitung sebesar 3,253 lebih besar daripada ttabel 2,012. Berarti Ho1 ditolak
dilakukan
dengan menggunakan
significance
level 0,05
(Į=5%).
dan
Ha1 diterima.
Dengan demikian
secara signifikan,
ada
pengaruh secara parsial antara
variabel Kualitas Produk (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Hal ini juga terlihat pada
Tabel
uji signifikansi yang bernilai 0.002 lebih kecil
dari4.7
0,05.
Pengaruh
Layanan
(X2) terhadap
Kepuasan
Hasil UjiKualitas
Signifikansi
Parameter
Individual
(Uji Pelanggan
Statistik t)(Y) memiliki nilai
a
Berarti
Ho2
ditolak
dan Ha2 diterima. Dengan
thitung 2,057 lebih besar dari ttabel 2,012.
Coefficients
demikian secara signifikan, ada pengaruh secara parsial antara Kualitas Layanan (X2)
terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Hal ini juga terlihat pada uji signifikansi yang bernilai
0.045 lebih kecil dari 0,05. Unstandardized Standardized

Coefficients
Coefficients
Tabel
Std. Tabel
44
Uji
Signifikan
Parameter
Individual
(Uji
Model
B
Error
t t) t) Sig.
Uji Signifikan
ParameterBeta
Individual
(Uji
Unstandardized
Standardized
1 (Constant)
Unstandardized
Standardized 1,057
7,269
,293
Coefficients 7,684 Coefficients
Coefficients
Coefficients
Model
Std. Error
Beta
t
Sig.
KIB
Model
B ,119 Std.,058
Error Beta ,204 t 2,047Sig. ,044
1 (Constant)DKI 6.184 45,064
1.850 8,469
3.343
,501 .002
5,321
,000
1
(Constant)
6.184
1.850
3.343 .002
Kualitas KOMAUD -1,394
-,072 .002-,784
,435
.412
.127 1,777 .487 3.253
Kualitas
Produk
.412
.127
.487
3.253
.002
KAProduk
-2,869
2,681
-,106 -1,070
,288
Kualitas
.283
.137
.308
2.057
.045
a. Dependent Variable: ROA
Kualitas
Layanan
.283
.137
.308 2.057 .045
Sumber
: Output
SPSSKepuasan
23
Layanan
a. Dependent
Variable:
Pelanggan
a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Tabel 5
Hasil Uji F
a

ANOVA

Tabel 4
Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)
Unstandardized
Standardized
75-76
Coefficients
Coefficients
PENGARUH
KUALITAS
PRODUK
DAN Beta
KUALITAS LAYANAN
(M. WIRATMOKO)
Model
B
Std. Error
t
Sig.
1 (Constant)
6.184
1.850
3.343 .002
Kualitas
Uji
F
.412
.127
.487 3.253 .002
Produk
Untuk
mengetahui apakah koefisien korelasi dapat digeneralisasikan dilakukan uji F.
mengingatKualitas
hasil Fhitung sebesar 30.012 lebih besar daripada Ftabel (3,20) dapat disimpulkan
.283
.137
.308 2.057 .045
bahwa persamaan
Layanan regresi linier berganda sudah tepat dan dapat dinyatakan bahwa Ho ditolak

dan Ha diterima.
Variabel Kualitas Produk dan Kualitas Layanan secara simultan
a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan
memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel Kepuasan Pelanggan.
Tabel 5

Tabel
Hasil5Uji F
Hasil
ANOVAa Uji F
a

ANOVA

Sum of
Mean
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Model
Squares
df
Square
F
Sig.
b
1
Regression
.000
191.405 2
2 95.70395.703
1
Regression
191.405
30.01230.012.000b
Residual
149.875 47 47 3.189 3.189
Residual
149.875
341.280 49 49
Total Total
341.280
a.
Dependent
Variable:
KepuasanPelanggan
Pelanggan
a. Dependent Variable: Kepuasan
b. Predictors: (Constant), Kualitas Layanan, Kualitas Produk
b. Predictors: (Constant), Kualitas Layanan, Kualitas Produk
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis statistik, dapat diberikan kesimpulan sebagai
berikut.
1. Kualitas Produk berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan secara positf dan
signifikan dengan tingkat signifikansi 0,002
2. Kualitas Layanan berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan secara positif dan
signifikan dengan tingkat signifikansi 0,045.
3. Secara simultan Kualitas Produk dan Kualitas Layanan berpengaruh terhadap
Kepuasan Pelanggan secara positf dan signifikan dengan tingkat signifikansi
sebesar 0,000.
4. Dari uji determinasi diketahui bahwa pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas
Layanan berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan sebesar 54,2% sedangkan
sisanya 45,8% dipengaruhi oleh variabel lain, seperti Harga, promosi dari mulut
ke mulut, faktor lokasi, dan lain sebagainya.
Saran

Beberapa saran yang perlu diperhatikan dari hasil penelitian ini adalah
1. Mempertahankan kualitas produk agar mampu memenuhi harapan pelanggan
serta bersaing.
2. Meningkatkan citra perusahaan dengan melakukan promosi yang didasarkan atas
survey pasar mengenai faktor-faktor yang diharapkan oleh Pelanggan.
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ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 4.7

Kata kunci
: kesadaran
pembayaran
pajak, pengetahuan
pajak,t)sanksi perpajakan,
Hasil
Uji Signifikansi
Parameter
Individual peraturan
(Uji Statistik
pemahaman SPT tahunan orang pribadi,a kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Coefficients

PENDAHULUAN
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
LATAR BELAKANG MASALAH
Std. penerimaan perpajakan memiliki peranan yang
Dalam struktur penerimaan Negara,
Model
B
Error serta sumber
Beta utama penerimaan
t
Sig.dalam negeri
strategis dan
merupakan komponen
terbesar
1
(Constant)
untuk menopang pembiayaan7,684
penyelenggaraan
pembangunan
nasional. Di
7,269 pemerintahan dan 1,057
,293
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,058 penerimaan
,204
2,047
,044 Hingga
kerja keras masih
pertumbuhan
di sektor
PPh Non-Migas.
30 NovemberDKI
2015, penerimaan
PPh Non
Migas adalah sebesar
449,815 triliun.
45,064
8,469
,501 Rp5,321
,000 Angka ini
lebih tinggi 13,51%
dibandingkan
periode
yang
sama
di
tahun
2014
yang
mana
KOMAUD -1,394
1,777
-,072
-,784
,435 PPh Non
Migas tercatat sebesar Rp 396,267 triliun. Pertumbuhan yang dicatatkan oleh PPh Non Migas
KA
-,106 PPh
-1,070
,288Badan, PPh
didukung oleh
pertumbuhan-2,869
PPh Pasal2,681
25/29 Orang Pribadi,
Pasal 25/29
Variable:
ROA21, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 22 Impor.
Final, PPh Pasal a.26, Dependent
PPh Pasal 22,
PPh Pasal
Secara total,
hingga
30 November
Sumber
: Output
SPSS 23 2015, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp
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876,975 triliun atau 67,76% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P
2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun. Angka ini lebih tinggi 2,38% dibandingkan periode yang
sama di tahun 2014 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 856,572
triliun.
Berdasarkan data terkini, realisasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan (APBN-P) 2015 per 22 Januari 2016 adalah sebesar Rp 292,1 triliun atau 2,56
persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Realisasi ini tercatat lebih rendah jika
dibandingkan realisasi defisit per 31 Desember 2015 yang mencapai 2,8 persen dari PDB.
Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua Negara yang
menerapkan sistem perpajakan. Franzoni dalam Carolina dan Fortunata (2013:4)
menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (tax compliance) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor
dan dapat dilihat dari banyak perspektif, yaitu kecenderungan terhadap instansi publik (dalam
hal ini Direktorat Jenderal Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang
berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi.
Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib
pajak karena melalui Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan wajib pajak
timbul tanpa adanya paksaan melainkan didorong oleh kesadaran dan pengetahuan yang
dimiliki akan pentingnya pajak untuk membiayai pembangunan. Jika kesadaran wajib pajak
meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat (Zulaikha,2012). Kesadaran adalah
keadaan tahu, keadaaan mengerti dan merasa (Kamus Bahasa Indonesia,1982:847). Jadi
kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk
memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.
Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat
Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi peraturan perundang –
undangan dibidang perpajakan dengan diberlakukannya self assessment system. Sistem
tersebut menuntut peran aktif wajib pajak secara mandiri dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetor dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak.
Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam
pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini,2008:3).
Pada kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan melaporkan
kewajibannya selaku wajib pajak dinilai masih rendah. Rendahnya kesadaran pajak
masyarakat tentunya harus disikapi. Akibat dari konsekuensi diberlakukannya self assessment
system, masyarakat selaku wajib pajak lupa atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya
untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Terlebih ditengah
perubahan pandangan masyarakat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan,
serta berbagai situasi yang muncul memberikan kesan negatif terkait masalah perpajakan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember
2007 dinyatakan bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak tidak bertujuan
untuk mencari – cari kesalahan wajib pajak karena pemeriksaan pajak dijalankan secara
obyektif dan sesuai prosedur yang berlaku. Sebaliknya pemeriksaan pajak justru membantu
wajib pajak untuk lebih memahami peraturan perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan
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wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat membantu pencapaian
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target1.penerimaan
pajak. sebesar 7,684 menyatakan bahwa apabila semua variabel bebas
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baik administrasi
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konstan
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oleh pemerintah
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(Y).
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yang
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3. Koefisien regresi dewan komisaris independen (X2) sebesar 45,064dan nilai
Berdasarkan
uraian di atas,sebesar
maka penulis
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penelitian
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judul
signifikansinya
0,000 tertarik
yang untuk
menyatakan
bahwa
dewan
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“Pengaruh
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Pajak,
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audit
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negatif dan tidak signifikan hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit
(X3) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y). Hal ini
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3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang
pribadi?
B.3.1
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
4. Apakah
Tahunan
orang menunjukkan
pribadi berpengaruh
terhadap
Ujipemahaman
statistik tSPT
pada
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jauhtingkat
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pembayaran pajak,
pengetahuan
peraturan
pajak, sanksi perpajakan dan
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Tabel 4.7

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
LANDASAN TEORI
Coefficientsa

PENGERTIAN PAJAK
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t
Sig.
Prof. Dr. Rochmat
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1
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,293
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pengeluaran rutin surplus-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama
KA public investment.”
-2,869
2,681
-,106 -1,070
,288
untuk membiayai

a. Dependent Variable: ROA
Sumber : Output SPSS 23
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Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Terakhir atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(UU KUP) memberikan definisi pajak sebagai berikut:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.”
Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada
negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung yang pemungutannya
berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan Negara dalam menyelenggarakan
pemerintahan.
Adapun ciri-ciri yang melekat pada pajak yaitu:
a. Merupakan iuran rakyat kepada negara;
b. Berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
c. Tidak memberikan imbalan secara langsung;
d. Diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah;
e. Dapat dipaksakan.
FUNGSI PAJAK
Siti Resmi (2012:3) menjelaskan terdapat dua fungsi pajak, yaitu:
a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan
pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai
sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya
untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.
b. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai
tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai
fungsi pengatur adalah:
1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Semakin mewah suatu
barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut mahal harganya.
2. Tarif pajak progesif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang
memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi
pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong
mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa
negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu seperti
industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat
penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan
atau polusi (membahayakan kesehatan).
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5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk
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(X3) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y). Hal ini
KERANGKA
PEMIKIRAN
 menggambarkan
1 audit,
setiap dari
kenaikan
satu yang
persendisintesiskan
variabel komite
Kerangka pemikiran adalahbahwa
dasar jika
pemikiran
penelitian
dari faktadengan asumsi
variabel
lain tetapUraian
maka dalam
akan menurunkan
kinerjamenjelaskan
perusahaan
fakta, observasi
dan kajian
kepustakaan.
kerangka berpikir
sebesar
-1,394.
hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian. Hubungan antar variabel dalam penelitian
5. Koefisien
regresi
ini dapat
digambarkan
sebagaikualitas
berikut: audit (X4) sebesar -2,869. Nilai koefisien regresi
negatif dan tidak signifikan hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit (X4)
Gambar
berpengaruh negatif terhadap kinerja
keuangan
perusahaan (Y).
Gambar
11
KerangkaPemikiran
Pemikiran
Kerangka

B.3.1 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
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METODE PENELITIAN
SUMBER DATA
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data penelitian yang
diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melalui kuesioner yang diberikan kepada
responden. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar
di KPP Pratama Kebayoran Lama. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti
adalah data sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung
melalui literature, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang
dilakukan.
Unit Analisis Data
Unit analisis data dalam penelitian ini adalah individu, yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Lama.
Metode Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan kuesioner. Sekaran (2006,82) sebagaimana yang dikutip oleh
Akmal (2013,57) memberikan definisi kuesioner sebagai daftar pertanyaan tertulis yang telah
dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang
didefinisikan dengan jelas. Kuesioner dalam penelitian ini merupakan kuesioner tertutup,
dimana responden diminta memilih diantara alternatif jawaban.
Variabel & Pengukuran
Definisi Variabel
Variabel adalah segala sesuatu yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai.
Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu
yang sama untuk objek atau orang yang berbeda.
Ada dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat
(dependent variable) dan variabel bebas (independent variable). Sekaran (2006,116)
mendefinisikan variabel terikat sebagai variabel yang menjadi perhatian utama peneliti,
sedangkan variabel bebas dalam Sekaran (2006,117) didefinisikan sebagai variabel yang
mempengaruhi variabel terikat. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:
1. Variabel terikat (Y)
Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan
2. Variabel bebas (X1)
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami,
dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.
3. Variabel bebas (X2)
Pengetahuan peraturan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai
dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah strategi tertentu
sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.
4. Variabel bebas (X3)
Sanksi pajak adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang
melanggar peraturan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib
pajak tidak melanggar norma perpajakan.
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5. Variabel bebas (X4)
1. Nilai konstanta
sebesar
7,684
menyatakan
bahwasurat
apabila
semua
bebas
Pemahaman
SPT Tahuan
Orang
Pribadi,
SPT adalah
yang
oleh variabel
Wajib Pajak
(kepemilikan
institusionalperhitungan
(X1), dewandan/atau
komisaris
independenpajak,
(X2), objek
komitepajak
audit
digunakan
untuk melaporkan
pembayaran
(X3)
dan
kualitas
audit
(X4))
dianggap
konstan
atau
bernilai
0,
maka
kinerja
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
keuangan
perusahaan (Y)perpajakan.
akan sebesar 7,684.
peraturan
perundang-undangan

2. Koefisien regresi kepemilikan institusional (X1) sebesar 0,119

dan nilai

Pengukuran
signifikansinya sebesar 0,044 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional
Untuk mengetahui
Pengaruh Kesadaran
Pembayaran
Pajak, (Y).
Pengetahuan Peraturan Pajak,
(X1) mempengaruhi
kinerja keuangan
perusahaan
Sanksi
Perpajakan,
dan
Pemahaman
SPT
Tahunan
Orang
Pribadi
Terhadap
Tingkat
3. Koefisien regresi dewan komisaris independen (X2)
sebesar
45,064dan
nilai
Kepatuhan
Wajib
Pajak
Orang
Pribadi,
maka
dalam
penelitian
ini
diukur
dengan
signifikansinya sebesar 0,000 yang menyatakan bahwa dewan komisaris
menggunakan
skala likert.
Skala likert adalah
suatu
skala yang
umum (Y).
digunakan dalam
independen
(X2) mempengaruhi
kinerja
keuangan
perusahaan
kuesioner.
Skala likert
didesain
untuk audit
menelaah
suatu Nilai
subjek koefisien
setuju atauregresi
tidak
4. Koefisien
regresi
komite
(X3)seberapa
sebesarkuat
-1,394.
setuju dengan pernyataan pada skala tertentu.
negatif dan tidak signifikan hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit
Dalam penelitian ini digunakan 5 (lima) skala untuk penentuan nilai, yaitu sebagai berikut:

(X3) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y). Hal ini
menggambarkan
bahwa
jika
setiap
kenaikan satu persen variabel komite audit,
Angka 1 untuk
jawaban Sangat
Tidak
Setuju
(STS)
dengan
asumsiTidak
variabel
Angka 2 untuk
jawaban
Setujulain
(TS)tetap maka akan menurunkan kinerja perusahaan
sebesar
-1,394.
Angka 3 untuk jawaban Netral (N)
5. 4 untuk
Koefisien
regresi
audit (X4) sebesar -2,869. Nilai koefisien regresi
Angka
jawaban
Setujukualitas
(S)
negatif
dan
tidak
signifikan
hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit (X4)
Angka 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)
berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Y).

HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN
B.3.1 Hasil Uji Signifikansi
Parameter Individual
(Uji Statistik t)
2
Uji Koefisien
Determinasi
(R ) dasarnya menunjukkan seberapa jauh suatu variabel
Uji statistik
t pada
untuk
mengukur seberapa
kemampuan
model
Koefisien
determinasi
(R2) digunakan
independen
secara individual
dalam
mempengaruhi
variabeljauhdependen.
Pengujian
dalam
menerangkan
variabel-variabel
terikat.
Nilai
koefisien
determinasi
ditentukan
dengan
dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (Į=5%).
nilai Adjusted R Square seperti dalam tabel dibawah ini

Tabel 4.7
Tabel 1Individual (Uji Statistik t)
Hasil Uji Signifikansi Parameter
Hasil Uji Koefisien Determinasi
(R2)
a
Coefficients
Model Summary
Std. Error of the
Model
R
R Square
Adjusted R Square Estimate
1
.676a Unstandardized
.456
.434Standardized
1.78167
a.
Predictors: Coefficients
(Constant),
PEMAHAMAN_SPT,
CoefficientsSANKSI_PAJAK,
PENGETAHUAN_PERATURAN, KESADARAN_BAYAR

Std. SPSS
Sumber : Hasil Output

Model
B
Error
Beta
t
Sig.
1
(Constant)
Berdasarkan tabel di atas dapat
dilihat7,269
nilai Adjusted R Square pada
7,684
1,057penelitian
,293ini sebesar

0,434 (43,4%). Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas
KI
,119Pengetahuan
,058 Peraturan,204
,044
Kesadaran Pembayaran
Pajak,
Pajak,2,047
Sanksi Perpajakan
dan
Pemahaman SPT
Tahunan
Orang
Pribadi
dalam
model
regresi
yang
digunakan
memberikan
DKI
45,064
8,469
,501
5,321
,000
pengaruh sebesar 43,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan sisanya
KOMAUD -1,394
1,777
-,072
-,784
,435
sebesar 56,6% (100%-43,4%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini, seperti
KA terhadap Wajib
-2,869
-,106
,288Pendidikan
Kualitas Layanan
Pajak,2,681
Jumlah Pendapatan
Wajib-1,070
Pajak, Tingkat
Wajib Pajak dan Persepsi
Wajib
Pajak
atas
Efektifitas
Sistem
Perpajakan.
a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Output SPSS 23

149.875
341.280

Residual
Total



47
49

3.189

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan
b. Predictors: (Constant), Kualitas Layanan, Kualitas Produk
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Uji Parsial (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara sendiri-sendiri (parsial)
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah
ini
Tabel 2
Hasil Uji t

Coefficientsa

Model
1 (Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

3.034

.003

4.704

1.550

.079

.160

.084

.492

.624

PENGETAHUAN_PERA
TURAN
.125

.130

.149

.957

.341

SANKSI_PAJAK

.285

.076

.326

3.732

.000

PEMAHAMAN_SPT

.277

.093

.300

2.982

.004

KESADARAN_BAYAR

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WPOP

Sumber : Hasil Output SPSS
Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Kesadaran pembayaran pajak memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,624. Karena
nilai Sig. > 0,05 Hal ini berarti bahwa kesadaran pembayaran pajak tidak berpengaruh
signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
b. Pengetahuan peraturan pajak memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,341. Karena
nilai Sig. > 0,05 Hal ini berarti bahwa pengetahuan peraturan pajak tidak berpengaruh
signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
c. Sanksi perpajakan memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai Sig. <
0,05 Hal ini berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
d. Pemahaman SPT tahunan orang pribadi memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,004.
Hal ini berarti bahwa pemahaman SPT tahunan orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Uji Simultan (Uji F)
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan
untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F, yaitu :
a. Hipotesis ditolak jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel.
b. Hipotesis diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel.
Dalam penelitian ini, untuk taraf signifikansi 5% nilai df1 sebesar 4 (jumlah variabel (k)-1
atau 5-1) dan df2 sebesar 95 (n-k atau 100-5). Sehingga didapatkan nilai F tabel sebesar 2,47.
Setelah itu mencari nilai F hitung dengan menggunakan uji F melalui program SPSS dengan
hasil pada tabel dibawah ini
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Tabel 3

1. Nilai konstanta sebesar 7,684 Hasil
menyatakan
Uji F bahwa apabila semua variabel bebas
a
(kepemilikan
ANOVAinstitusional (X1), dewan komisaris independen (X2), komite audit
(X3) danModel
kualitas audit
dianggap
konstan
Sum(X4))
of Squares
Df Mean
Square atau
F bernilai
Sig. 0, maka kinerja
keuangan
akan sebesar
1 perusahaan
Regression (Y)
253.188
4 7,684.
63.297
19.940
.000b
2. Koefisien regresi
kepemilikan
institusional
(X1)
sebesar
0,119 dan nilai
Residual
301.562
95 3.174
signifikansinya
0,044 yang menyatakan
bahwa kepemilikan institusional
Total sebesar554.750
99
(X1) mempengaruhi
kinerja
keuangan
perusahaan
(Y).
a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WPOP
3. Koefisien
regresi dewan
komisaris
independen (X2)
sebesar 45,064dan nilai
b.Predictors:
(Constant),
PEMAHAMAN_SPT,
SANKSI_PAJAK,
PENGETAHUAN_PERATURAN,
KESADARAN_BAYAR
signifikansinya
sebesar 0,000 yang
menyatakan bahwa dewan komisaris
Sumber : independen
Hasil Output(X2)
SPSSmempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Y).
4. Koefisien regresi komite audit (X3) sebesar -1,394. Nilai koefisien regresi
negatiftabel
dan dapat
tidak diketahui
signifikanbahwa
hal ini
menunjukkan
bahwa
ukuran
komite
audit
Berdasarkan
nilai
F hitung sebesar
19,940.
Karena
nilai
F
berpengaruh
negatif
terhadap
kinerja
keuangan
perusahaan
(Y).
Hal ini
hitung > (X3)
F tabel,
Hal ini berarti
bahwa
kesadaran
pembayaran
pajak,
pengetahuan
peraturan
menggambarkan
bahwa
jika setiap
satu persen
komite audit,
pajak, sanksi
perpajakan dan
pemahaman
SPT kenaikan
Tahunan orang
pribadivariabel
secara bersama-sama
dengan
asumsi
variabel
lain kepatuhan
tetap maka
akan
menurunkan
kinerja perusahaan
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
wajib
pajak
orang pribadi.
1. Regresi Berganda
sebesar -1,394.
Setelah
melakukan
pengujian
asumsi
klasik
dansebesar
telah terbukti
terbebasregresi
dari
5. Koefisien
regresi
kualitas
audit
(X4)
-2,869.bahwa
Nilai data
koefisien
asumsi-asumsi
maka datahal
dalam
ini telah
memenuhi
negatifklasik
dan tersebut,
tidak signifikan
ini penelitian
menunjukkan
bahwa
kualitassyarat
audituntuk
(X4)
melakukan
pengujian analisis
berganda.
berpengaruh
negatifregresi
terhadap
kinerja keuangan perusahaan (Y).
Uji regresi linear berganda yaitu untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh antara
dua
atauHasil
lebihUji
variabel
X sebagai
variabel Individual
bebas (independen)
dengant) variabel Y sebagai
B.3.1
Signifikansi
Parameter
(Uji Statistik
variabel Uji
terikat
(dependen).
penelitian
ini menggunakan
regresivariabel
linear
statistik
t padaDalam
dasarnya
menunjukkan
seberapaanalisis
jauh suatu
berganda karena memiliki variabel independen lebih dari satu. Berikut hasil uji regresi linear
independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Pengujian
berganda :

dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (Į=5%).

Tabel 4
4.7 Linear Berganda
Hasil Tabel
Uji Regresi

a
Hasil Uji Signifikansi Parameter
Individual
(Uji Statistik t)
Coefficients
a
Coefficients

Model
1 (Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Standardized
4.704 1.550
Coefficients
Coefficients
KESADARAN_BAYAR .079
.160
.084
Std.
PENGETAHUAN_PERA
Model TURAN
B
Error
Beta.149
.125
.130
1 (Constant)
7,684
7,269
SANKSI_PAJAK

.285

.076

.326

KI PEMAHAMAN_SPT
,119
,058
,204
.277
.093
.300
DKIa. Dependent Variable:
45,064KEPATUHAN_WPOP
8,469
,501
KOMAUD
1,777
-,072
Sumber : Hasil-1,394
Output SPSS
KA
-2,869
2,681
-,106
Berdasarkan hasila. perhitungan
koefisien
regresi
pada
tabel
di
Dependent Variable: ROA
persamaan
regresinya,
yaitu
:
Sumber : Output SPSS 23

T

Sig.

3.034

.003

.492

.624

t .957

.341

1,057

3.732

2,047
2.982
5,321
-,784
-1,070

Sig.
,293

.000

,044
,000
,435
,288

.004

atas, maka dapat diketahui
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Y = 4,704+0,079X1 + 0,125X2 + 0,285X3 + 0,277X4 + e
Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat diketahui bahwa :
a. Konstanta (D) sebesar 4,704 artinya jika nilai kesadaran pembayaran pajak, pengetahuan
peraturan pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman SPT tahunan orang pribadi adalah 0,
maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 4,704.
b. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran pembayaran pajak (X1) sebesar 0,079. Hal ini
berarti jika variabel independen lain bernilai tetap dan kesadaran pembayaran pajak
mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami
kenaikan sebesar 0,079. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara
kesadaran pembayaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi
kesadaran pembayaran pajak seorang wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
c. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan peraturan pajak (X2) sebesar 0,125. Hal ini
berarti jika variabel independen lain bernilai tetap dan pengetahuan peraturan pajak
mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami
kenaikan sebesar 0,125. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara
pengetahuan peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi
pengetahuan peraturan pajak seorang wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
d. Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,285. Hal ini berarti jika
variabel independen lain bernilai tetap dan sanksi perpajakan mengalami kenaikan 1%,
maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,285.
Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sanksi perpajakan dengan
kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak
mengenai sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang
pribadi.
e. Nilai koefisien regresi variabel pemahaman SPT tahunan orang pribadi (X4) sebesar 0,277.
Hal ini berarti jika variabel independen lain bernilai tetap dan pemahaman SPT tahunan
orang pribadi mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan
mengalami kenaikan sebesar 0,277. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan
positif antara pemahaman SPT tahunan orang pribadi dengan kepatuhan wajib pajak orang
pribadi, semakin tinggi tingkat pemahaman SPT tahunan orang pribadi maka semakin
tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pembahasan Hasil Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran pembayaran pajak,
pengetahuan peraturan pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman SPT tahunan orang pribadi
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara sendiri-sendiri (parsial) maupun
secara bersama-sama (simultan). Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis linear
berganda.
Setelah syarat-syarat dalam pengujian asumsi klasik telah terpenuhi, selanjutnya
melakukan pengujian statistik model regresi linear berganda dan melakukan pembuktian
hipotesis berdasarkan hasil pengujian.
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Pengaruh Kesadaran Pembayaran Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
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semakin
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bahwa dewan
komisaris
memiliki independen
tingkat signifikansi
sebesar
0,341
dimana
nilai
ini
lebih
besar
dari
taraf
signifikan
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Berdasarkan tabel Uji-Fdiketahui bahwa F hitung (19,940) lebih besar dari F tabel (2,47)
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KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pembayaran pajak,
pengetahuan peraturan pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman SPT tahunan orang pribadi
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara sendiri-sendiri (parsial) maupun
secara bersama-sama (simultan). Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dan pengujian
yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan model regresi berganda, maka dapat
disimpulkan bahwa :
1. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi, maka diperoleh model persamaan : Y =
4,704+ 0,079X1 + 0,125X2 + 0,285X3 + 0,277X4 + e
2. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R2) diketahui bahwa variabel bebas
Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan
Pemahaman SPT Tahunan Orang Pribadi dalam model regresi yang digunakan
memberikan pengaruh sebesar 43,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Sedangkan sisanya sebesar 56,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.
3. Berdasarkan hasil uji t diketahui kesadaran pembayaran pajak tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Berdasarkan hasil uji t berarti pengetahuan peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Berdasarkan hasil uji t diketahui sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa pemahaman SPT tahunan orang pribadi
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga
kesadaran pembayaran pajak, pengetahuan peraturan pajak, sanksi perpajakan dan
pemahaman SPT tahunan orang pribadi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, serta kesimpulan yang
telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis berkeinginan untuk memberikan saran yang dapat
dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai
berikut :
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang diteliti
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 100 wajib pajak di KPP Pratama
Jakarta Kebayoran Lama, sanksi perpajakan merupakan faktor yang telah terbukti sangat
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran pembayaran pajak
merupakan faktor yang terbukti sangat rendah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Oleh karena itu, bagi DJP dan petugas fiskus hendaknya melakukan hal-hal berikut ini
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu :
a) tingkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
b) harus mampu mengikis habis oknum-oknum mafia pajak tidak bertanggung jawab
sehingga masyarakat tidak ragu dan bangga menjadi pembayar pajak;
c) bangun karakter para pegawai DJP untuk menjadi pribadi-pribadi pegawai pajak yang
jujur semua;
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d) kembangkan sistem manajemen pajak yang lebih terbuka dan transparan untuk publik;
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Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan
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---------------. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012
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Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak.
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PENGARUH PENGETAHUAN AUDITOR, INDEPENDENSI, DAN
AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT
Daniel Susanto
ABSTRACT
The purpose of this study is to find out how much influence the level of auditor’s
knowledge, accountability and independence of the auditor on audit quality when
perfoming audi tasks.The population of this research is the auditor. The sampel studied
is the auditor who works in the field of public accountant who is domiciled in Jakarta.
There are 150 questionnaire returned is 83. This study uses multiple linear regression
test provides empirical evidence to support the influence of auditor’s knowledge,
accountability and independence on audit quality.
Keywords : Audit quality, knowledge, independency, accountability.
PENDAHULUAN
Akuntabilitas auditor merupakan kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan
kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk
meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang
untuk mengelola sumber daya tertentu. Dalam konteks ini, pengertian akuntabilitas
dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolak ukur pengukuran kinerja (Ainia dan
Prayudiawan, 2015). Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaaan
banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, dan juga komitmennya terhadap bidang
yang ditekuninya. Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya
kepemerintahan yang baik (good governance), yang pertama adalah pengawasan
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (masyarakat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka pengawasan kinerja pemerintahan,
yang kedua adalah pengendalian (control) merupakan mekanisme yang dilakukan oleh
eksekutif untuk menjamin agar sistem dan kebijakan manajemen dilakukan denga baik
sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai, yang ketiga adalah pemeriksaan (audit)
yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi profesional
dengan tujuan untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah sudah sesuai dengan
standar yang ditetapkan (Mardiasm, 2015). Suatu komitmen organisasi menunjukkan
suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu
bagian organisasi (Modway, Porter&Steer dalam Trianingsih, 2014). Oleh karena itu
komitmen organisasional akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging)
bagi pekerja terhadap organisasional.
Selain akuntabilitas yang harus ada dalam seorang auditor, pengetahuan seorang
auditor dalam bidang audit juga dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yang
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dilakukan. Menurut Mardisar dan Sari (2007:20), akuntabilitas memiliki interaksi
dengan pengetahuan untuk menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas
audit tersebut. Pengetahuan sangat penting untuk dimiliki oleh semua auditor, terlebih
pengetahuan dibidang akuntansi dan auditing, pengetahuan tersebut merupakan dasar
penting yang menjadi modal selama mereka bekerja sebagai seorang akuntan, terlebih
pada saat melakukan pengauditan atas laporan keuangan.
Para pemakai laporan keuangan akan selalu melakukan pemeriksaan dan mencari
informasi tentang kehandalan laporan keuangan perusahaan. Cara yang umum dapat
ditempuh untuk mendapatkan informasi yang handal adalah dengan mengharuskan
dilakukan audit secara independen agar informasi yang digunakan dalam pengambilan
keputusan lengkap, akurat, dan tidak bias.Tanpa menggunakan jasa auditor independen,
manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan
keuangan yang disajikan manajemen perusahaan berisi informasi yang dapat dipercaya.
Karena dari sudut pandang pihak luar, manajemen juga mempunyai kepentingan baik
kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya. Biasanya manajemen akan
meminta agar auditor memberikan jaminan kepada para pemakai bahwa laporan
keuangan bisa dihandalkan.
Dalam suatu audit atas laporan keuangan, auditor harus berinteraksi dan menjalin
hubungan profesional tidak hanya dengan manajemen tetapi juga dengan dewan
komisaris dan komite audit, auditor intern, dan pemegang saham. Selama audit
berlangsung, auditor harus sering berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen
Untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data
perusahaan yang bersifat rahasia. Sikap auditor adalah mengakui perlunya penilaian
yang obyektif atas kondisi yang diselidiki dan bukti yang diperoleh selama audit
berlangsung. Hal ini dilakukan auditor agar laporan keuangan perusahaan yang diaudit
dapat dihandalkan dan manajemen juga akan mendapat keyakinan dan kepercayaan dari
pihak luar bahwa manajemen telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik.
Kualitas dari hasil kerja auditor dapat dipengaruhi oleh rasa tanggungjawab
(akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan tugas audit. Menurut
Christiawan (2002) kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan
independensi. Jadi dapat dikatakan selain kompetensi dan independensi, akuntabilitas
juga dapat mempengaruhi kualitas audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi
sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan
dipertanggungjawabkan
kepada
lingkungannya.
Dalam
melaksanakan
tanggungjawabnya sebagai profesional setiap auditor harus senantiasa menggunakan
pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Di
samping komitmen organisasional, adanya orientasi profesional yang mendasari
timbulkan komitmen profesional nampaknya juga akan berpengaruh terhadap kepuasan
kerja. Para profesional lebih merasa lebih senang mengasosiasikan diri mereka dengan
organisasi profesi mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mereka juga lebih
ingin mentaati norma, aturan dan kode etik profesi dalam memecahkan masalah-masalah
yang mereka hadapi (Trianingsih, 2004).

93-110
JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 2 Januari 2018]

Independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak
pada siapapun. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun.
Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik
perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan
atas pekerjaan akuntan publik. Jadi dapat dikatakan auditor harus memiliki prinsipprinsip etika yang di antaranya adalah kompetensi, independensi, dan akuntabilitas.
Penelitian ini mengadopsi variabel penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Firdaus
Alfatih (2005) meliputi variabel akuntabilitas, pengetahuan auditor dan kualitas audit.
Dalam penelitian sebelumnya etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap
kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
ditambahkannya variabel independensi, alasan ditambahkannya variabel Independensi
karena dalam prinsip-prinsip etika auditor selain kompetensi dan akuntabilitas, seorang
auditor harus menerapkan lima konsep utama salah satunya independensi. Independensi
merupakan suatu sikap yang netral, tidak memihak atau berpihak kepada yang lain dan
bebas dari pengaruh (Muhammad Fakhri Amir:2016). Jadi auditor harus memiliki sifat
independen, kompeten, dan akuntabel yang berperan dalam menentukan kualitas audit
yang nantinya juga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja auditor. Berdasarkan uraian
dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1)
Apakah pengetahuan auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas
audit? 2) Apakah independensi auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kualitas audit? 3) Apakah akuntabilitas auditor mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kualitas audit? 4) Apakah pengetahuan auditor, independensi, dan akuntabilitas
secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kualitas audit?
KERANGKA TEORITIS
Kualitas Audit
Sebagaimana dijelaskan oleh De Angelo sebagaimana dikutip oleh Mulyadi (2002),
bahwa kualitas auditor adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan
melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya.
Mardisar dan Sari (2015) dalam Sarifudin dkk (2012:6) mengemukakan bahwa
kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban
(akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Sehingga
akuntabilitas adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor
dalam melaksanakan pekerjaan auditnya.
Auditor yang memiliki banyak klien dalam lingkungan yang sama akan memiliki
pemahaman yang lebih dalam tentang risiko audit khusus yang memiliki industri
tersebut, tetapi akan membutuhkan pengembangan keahlian lebih daripada auditor pada
umumnya. Tambahan keahlian ini akan menghasilkan return positif dalam free audit.
Sehingga para peneliti memiliki hipotesis bahwa auditor dengan konsentrasi tinggi
dalam industri tertentu akan memberikan kualitas yang lebih tinggi (Wooten, 2003
dalam Mirna Dyah, 2007).Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan
lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-
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tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam
mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama
proses audit untuk memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik
Selanjutnya menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003) mendefinisikan
kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) di mana auditor akan menemukan dan
melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun kemampuan
untuk menemukan salah satu yang material dalam laporan keuangan perusahaan
tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah
saji tersebut tergantung pada independensinya.
Independensi
Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan
publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena
melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan
memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada
manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang
meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Dalam Arens dkk (2004) sikap
mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam
penampilan (in appearance).
Agoes. S (2044:1) mengklasifikasikan aspek independensi seorang auditor menjadi
3 aspek : (1) Independensi senyatanya (independent in fact), yaitu suatu keadaan di
mana auditor memiliki kejujuran yang tinggi dan melakukan audit secara
obyektif.Independensi dalam penampilan (independent in appeareance), yaitu
pandangan pihak luar terhadap diri auditor sehubungan denngan pelaksanaan audit. (3)
Independensi dari sudut keahlian atau kompetensi (independent in competence), hal ini
berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuam auditor dalam melaksanakan
dan menyelesaikan tugasnya.
Menurut Taylor 2013 dalam Susiana & Arleen(2015) ada dua aspek independensi
yaitu independensi sikap mental dan independensi penampilan, penelitian ini menguji
pengaruh dari independensi terhadap integritas laporan keuangan yang dinyatakan
melalui berapa besar fee audit yang dibayarkan klien kepada auditor, jika KAP
menerima fee audit yang tinggi maka KAP akan menghadapi tekanan ekonomis untuk
memberikan opini bersih.
Berdasarkan pembahasan mengenai pentingnya independensi akuntan publik
tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Independensi merupakan syarat
penting bagi auditor dalam melaksanakan prosedur audit yang bertujuan untuk menilai
kewajaran laporan keuangan. 2) Akuntan publik dipercaya oleh pemakai laporan
keuangan sebagai pihak independen untuk memberikan jaminan memadai mengenai
asersi manajemen. 3) Independensi merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas
audit.
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Pengetahuan Auditor
Auditor yang memiliki pengetahuan dan keahlian secara professional dapat
meningkatkan pengetahuan tentang sebab dan konsekuensi kekeliruan dalam suatu
siklus akuntansi. Menurut Mardisar dan Sari (2013), perbedaan pengetahuan di antara
auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih
lanjut dijelaskan bahwa seorang auditor akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan
secara efektif jika didukung dengan pengetahuan yang dimilikinya. Standar umum
pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2016) menyebutkan bahwa audit harus
dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang
cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP,
2016) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya,
auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama
(dueprofessional care).
Adapun Bedard (2006) dalam Sri lastanti (2010) mengartikan keahlian atau
kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural
yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.
Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk
menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya.
Peran tanggung jawab auditor diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ataupun Statement on Auditing
Standards (SAS) yang dikeluarkan oleh Auditing Standards Boards (Mardisar dan Ria,
2014). Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional setiap auditor harus
senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan
yang dilakukannya.
Tetclock (2004) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007) mendefinisikan
akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha
mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada
lingkungannya. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil
penelitian membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor
jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi.
Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2011), seseorang dengan akuntabilitas tinggi
memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh
supervisor/ manajer/pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki
akuntabilitas rendah. Dalam standar umum dikatakan auditor independen harus
melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan
menekankan tanggung jawab setiap petugas audit yang bekerja pada suatu kantor
akuntan publik. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor
dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya itu. Jadi kecermatan dan keseksamaan
merupakan tanggungjawab setiap auditor. Akuntabilitas (tanggungjawab) yang harus
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dimiliki auditor,yaitu : Tanggungjawab Kepada Klien dan Tanggungjawab Rekan
Seprofesi.
Pengaruh Pengetahuan Auditor terhadap Kualitas Audit
Menurut penelitian yang dilakukan Ainia dan Prayudiawan (2011) membuktikan
bahwa pengetahuan mempunyai kontribusi yang besar terhadap kualitas hasil kerja.
Pengetahuan audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah
pekerjaan, secara konseptual atau teoritis, sehingga seorang auditor dengan pengetahuan
yang tinggi akan lebih mencurahkan pengetahuannya untik menyelesaikan sebuah
pekerjaan audit.
Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengetahuan auditor
berpengaruh positif terhadap kualitas audit, berdasarkan tabel perhitungan variabel
pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. (Ahmad Firdaus
Alfatih, 2005).
Berdasarkan hasil penelitian di atas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada,
maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut :
H1 : Pengetahuan Auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.
Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit
Agoes. S (2009:1) mengklasifikasikan aspek independensi seorang auditor
menjadi 3 aspek : (1) Independensi senyatanya (independent in fact), yaitu suatu
keadaan di mana auditor memiliki kejujuran yang tinggi dan melakukan audit secara
obyektif.Independensi dalam penampilan (independent in appeareance), yaitu
pandangan pihak luar terhadap diri auditor sehubungan denngan pelaksanaan audit. (3)
Independensi dari sudut keahlian atau kompetensi (independent in competence), hal ini
berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuam auditor dalam melaksanakan
dan menyelesaikan tugasnya. Keahlian audit dan independensi berpengaruh signifikan
dengan pendapat audit (Mayangsari S, 2003). Independensi berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit. Interaksi independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit
berpengaruh signifikan, sedangkan kualitas audit berpengaruh signifikan, sedangkan
kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Alim,
dkk, 2007).
Berdasarkan hasil penelitian di atas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada,
maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut :
H2 : Independensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.
Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit
Akuntabilitas (tanggungjawab) yang harus dimiliki auditor,yaitu :
(1)Tanggungjawab Kepada Klien, (2) Tanggungjawab Rekan Seprofesi, (3)
Tanggungjawab dalam Praktik Lain. Libby dan Luft (2007), Cloyd (2011) dan Tan dan
Alison (2009) dalam Mardisar.D dan R. Nelly Sari (2012) melihat ada tiga indikator
yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu. Pertama, seberapa besar
motivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tesebut. Motivasi secara umum adalah
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keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan
kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Libby dan Luft (2013)
dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2012), dalam kaitannya dengan akuntabilitas
seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi tinggi dalam
mengerjakan sesuatu. Kedua, seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk
menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha
(daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika
menyelesaikan pekerjaan (Cloyd, 2007) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2010).
dan ketiga, seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan.
Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat
meningkatkan keingian dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih
berkualitas. Akuntabilitas dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas
hasil kerja auditor.( Mardisar. D dan R. Nelly Sari,2007).
H3 : Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.
Gambaran kerangka teoretis
Pengetahuan Auditor (x1)
Kualitas Audit
(Y)

Independensi (x2)
Akuntabilitas (x3)
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian, dan Populasi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas yang bertujuan
menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel, analisis berganda
digunakan karena dalam penelitian ini jumlah variabel independennya lebih dari satu
(Santoso, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang ada di Jakarta.
Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang ada di Wilayah Jakarta.
Pengambilan sampel dipilih secara acak berarti respondennya adalah semua akuntan
atau auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang terdapat dalam Kantor
Akuntan Publik.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara simple
random sampling dimana mengambil populasinya secara langsung dari populasi secara
random.Penentuan sampel sebanyak 15 orang untuk setiap KAP. Dalam penelitian ini
hanya dipilih sampel 10 KAP.
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Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner
yang disebarkan langsung oleh peneliti. Karena cara ini yang diperkirakan lebih efektif
dan efisien.
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Semua instrument menggunakan skala likert 5 skala nilai yaitu sangat tidak
setuju (STS) dengan nilai 1, tidak setuju (TS) dengan nilai 2, Netral (N), setuju (S)
dengan nilai 3, Sangat setuju dengan nilai 5. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian
ini disusun dengan memberikan alternatif jawaban. Responden hanya memberikan tanda
silang (X) pada jawaban yang dianggap benar.
Variabel Independen :
a. Independensi adalah kebebasan posisi auditor baik dalam sikap maupun penampilan
dalam hubungannya dengan pihak lain yang terkait dengan tugas audit yang
dilaksanakannya.
b. Akuntabilitas adalah bentuk dorongan psikologi yang membuat sesorang berusaha
mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada
lingkungannya.
c. Pengetahuan Auditor adalah tingkat pemahaman auditor terhadap pekerjaan, secara
konseptual atau teoritis, sehingga seorang auditor dengan pengetahuan yang tinggi
akan lebih mencurahkan pengetahuannya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan
audit.
Variabel Dependen :
Kualitas Audit adalah sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan
dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.
Ada 3 dimensi dalam penelitian ini yaitu, materialitas, kesesuaian dan kepatuhan
terhadap aturan audit, pengendalian dan perhatian atasan. Adapun indikator pertanyaan
untuk kualitas audit, yaitu (1) deteksi salah saji, (2) kesesuaian dengan SPAP, (3)
kepatuhan terhadap SOP, (4) supervisi dari manajer atau partner, (5) prinsip kehatihatian.
Teknik Analisis Data
Tahap-tahap pengujian dilakukan dengan menghitung profil responden, statistik
deskripsi, uji kualitas data, uji asumsi klasik. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian
ini digunakan metode statistik regresi berganda (Multiple Regression) dengan
persamaan sebagai berikut :
Y=a+
X1+b2X2+b3X3+ b4X4+ e
a. = kualitas audit
a = konstanta
b = koefisien regresi
X1 = variabel pengetahuan auditor
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X2= variabel independensi
X3= variabel akuntabilitas
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Penelitian
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah auditor eksternal yang bekerja pada
Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor eksternal adalah auditor profesional yang
menyediakan jasa untuk masyarakat, khususnya dalam bidang audit atas laporan
keuangan yang dibuat oleh klien. Auditor eksternal ini memperoleh honorarium berupa
fee audit dari kliennya, namun auditor eksternal harus tetap independen, tidak memihak
kepada klien tersebut.
Dalam penelitian ini dipilih 10 KAP yang berdomisili di Jakarta. Kuesioner yang
disebarkan secara langsung pada 10 KAP dengan jumlah 150 kuesioner dan masingmasing KAP menerima 15 kuesioner.Dari 150 kuesioner yang disebarkan, hanya 83
kuesioner yang kembali dan yang digunakan sebagai acuan untuk mengolah data.
Hasil Penelitian
Karakteristik Responden
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari jawaban kuesioner yang disebar
pada akuntan atau auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang terdapat dalam
Kantor Akuntan Publik dan karakteristik responden dibagi menjadi 3 yaitu jenis
kelamin, pendidikan terakhir dan lama bekerja yang dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Untuk menggambarkan karakteristik responden berdasarkan gambaran demografik
dari jenis kelamin responden yaitu akuntan atau auditor yang bekerja di Kantor Akuntan
Publik yang terdapat dalam Kantor Akuntan Publik, maka berikut frekuensi jawaban
dari 83 responden sebagai berikut:
Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Frequency Percent Valid Percent Comulative Percent
54

65,1

65,1

65,1

Wanita

29

34,9

34,9

100,0

Total

83

100,0

100,0

Valid Pria

Sumber Data: Out Put SPSS 17.0
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Dari gambaran distribusi frekuensi di atas terlihat bahwa responden yang
terbanyak berjenis kelamin pria yaitu sebesar 54 orang atau 65,1% dan sisanya berjenis
kelamin wanita yaitu sebesar 29 orang atau 34,9%.
2. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Untuk menggambarkan karakteristik responden berdasarkan gambaran demografik
dari pendidikan terakhir responden yaitu akuntan atau auditor yang bekerja di Kantor
Akuntan Publik yang terdapat dalam Kantor Akuntan Publik, maka berikut frekuensi
jawaban dari 83 responden sebagai berikut:
Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Frequency Percent Valid Percent Comulative Percent
Valid D-3

5

6,0

6,0

6,0

S-1

76

91,6

91,6

97,6

S-2

2

2,4

2,4

100,0

83

100,0

100,0

Total

Sumber Data: Out Put SPSS 17.0
berpendidikan diploma (D3) sebanyak 5 orang atau 6,0% dan sisanya
berpendidikanpasca sarjana (S2) sebesar 2 orang atau 2,4%.
3. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja
Untuk menggambarkan karakteristik responden berdasarkan gambaran demografik
dari lama bekerja responden yaitu akuntan atau auditor yang bekerja di Kantor Akuntan
Publik yang terdapat dalam Kantor Akuntan Publik, maka berikut frekuensi jawaban
dari 83 responden sebagai berikut:
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Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja
Frequency Percent Valid Percent Comulative Percent
Valid1 th

5

6,0

6,0

6,0

1-3 th

49

59,0

59,0

65,1

3-5 th

22

26,5

26,5

91,6

5 th

7

8,4

8,4

100,0

Total

43

100,0

100,0

Sumber Data: Out Put SPSS 17.0
Dari gambaran distribusi frekuensi di atas terlihat bahwa responden yang
terbanyak adalah mereka yang bekerja selama 1-3 tahun yaitu sebesar 49 orang atau
59,0% yang bekerja selama 3-5 tahun sebanyak 22 orang atau 26,5%, yang bekerja
selama lebih dari 5 tahun sebanyak 7 orang atau 8,4% dan sisanya yang bekerja kurang
dari 1 tahun sebesar 5 orang atau 6,0%.
Hasil Pengujian
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji Normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dari
variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal
atau tidak.Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji
dengan metode Kolmogorov Smirnov maupun pendekatan grafik.Menurut Santoso,
(2001 : 214) dasar pengambilan keputusan, yaitu sebagai beikut :
a. Nilai Probabilitas > 0,05, maka hal ini berarti bahwa data tersebut berdistribusi
normal
b. Nilai Probabilitas < 0,05, maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi
normal.
Berdasarkan hasil Uji Normalitas dengan alat bantu komputer yang menggunakan
Program SPSS. 17.0. diperoleh hasil :
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Tabel 4

Sumber : output diolah
Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai Asymp sig(2tailed) sebesar 0,856 > 0,05, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkanmaka
dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam
penelitian.
Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.
Menurut Santoso, (2001 : 206) deteksi tidak adanya Multikolinieritas adalah:
1. Mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 5
2. Mempunyai angka tolerance mendekati 1.
Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas dengan alat bantu komputer yang menggunakan
Program SPSS. 10.0. diperoleh hasil :
Tabel 5
Sum of Squares df Mean Square F

Model
1
Regression
Residual
a.

45.350

4

104.650 78

Total
150.000 82
Predictors: (Constant), X2, X3, X1

Sig.

11.338 8.450 .000
1.342
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b.

Dependent Variable:

Berdasarkan pada tabel. di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai Variance
InfluenceFactor (VIF) pada seluruh variabel baik X1, X2, danX3lebih kecil dari 5, dan
sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan maka hal ini berarti dalam persamaan
regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut juga
dengan bebas dari Multikolinieritas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam
penelitian.
Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain
(Ghozali, 2012 : 69).Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dapat
diuji dengan alat uji “rank spearman”.Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas
dengan alat bantu komputer yang menggunakan Program SPSS. 17.0. diperoleh hasil,
yaitu sebagai berikut:
Tabel 6
Unstandardize
d

Standardized

Coefficients Std. Error Coefficients

Model

B
1

(Constant)

T Sig.

Beta
2.120

2.775

.764 .447

X1

.268

.102

.281 2.628 .010

X2

.262

.107

.244 2.442 .017

X3

.350

.151

.237 2.323 .023

a Dependent Variable: Y
Berdasarkan pada tabel. di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai
probabilitas(Sig (2 – tailed)) pada seluruh variabel bebas baik X1, X2dan X3lebih kecil
dari 0,05,dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka hal ini berarti dalam
model regresi tidak terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lainnya atau bisa disebut juga dengan bebas dari Heteroskedastisitas
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Pengujian Secara Simultan
Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi variabel
kompetensi, independensi dan akuntabilitas secara bersama-sama terhadap kualitas
audit
Tabel 7
Model Summaryb

Model
1

R
.550

R Square Adjusted R Square
.302

.267

Std. Error of the
Estimated
1.16

a Predictors: (Constant), X2, X3, X1
Melihat hasil output SPSS 10.0 tersebut di atas diketahui R square (R2) sebesar
0,302 atau 30,2% yang berarti bahwa sumbangan atau kontribusi dari kompetensi,
independensi dan akuntabilitas secara bersama-sama terhadap kualitas audit adalah tidak
terlalu besar. Sedangkan sisanya (100 % - 30,2 % = 69,8 %) dipengaruhi oleh faktor
lainnya.
Koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengukur keeratan hubungan secara
simultan antara variabel kompetensi, independensi dan akuntabilitas secara bersamasama terhadap kualitas jasa. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar
0,55 atau 55 % yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara variabel kompetensi,
independensi dan akuntabilitas secara bersama-sama terhadap kualitas audit memiliki
hubungan yang cukup erat.
Uji F
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel kompetensi, independensi dan
akuntabilitas secara bersama-sama terhadap kualitas audit dengan taraf signifikan 5%
dapat dilihat sebagai berikut :
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ANOVAb
Model

Sum of Squares df Mean Square F

1
Regression
Residual
1.
2.

45.350

4

104.650 78

Sig.

11.338 8.450 .000
1.342

Total
150.000 82
Predictors: (Constant), X2, X3, X1
Dependent Variable: Y

Dari hasil output didapat tingkat signifikan 0,000, maka pengaruh variabel kompetensi,
independensi dan akuntabilitas secara bersama-sama terhadap kualitas audit adalah
signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa naik-turunnya kualitas audit ditentukan oleh
gabungan dari tingkat kompetensi, independensi serta akuntabilitas auditor secara
bersama-sama. Seorang auditor yang memiliki kemampuan yang tinggi, tidak mudah
dipengaruhi dalam melaksanakan pekerjaan serta mempunyai tanggungjawab yang
tinggi atas semua tindakan dan keputusan yang diambil maka akan menghasilkan
kualitas audit yang tinggi.
Pengujian Secara Partial
Uji t
Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel
independen secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel dependen.
Tabel 14
Hasil Perolehan t hitung dan Tingkat Signifikan

Variabel

t

hitung t tabel Si.

Keterangan

Pengetahuan
auditor (X1)

2,624

0,010

Signifikan

Independensi (X2)

2,486

0,015

Signifikan

0,019

Signifikan

1,990
Akuntabilitas (X3)

2,398

Sumber Data : Diolah dari output SPSS 10.0
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Uji Parsial Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit
Dengan menggunakan tingkat signifikasi = 5% dapat dilihat hasil
perhitungan program SPSS 10.0 diperoleh tingkat signifikansi kompetensi
sebesar 0,010 (lebih kecil dari =0,050). Dengan demikian pengaruh
Pengetahuan Auditor terhadap kualitas audit secara parsial adalah signifikan.
Hal ini menunjukkan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh
auditor akan menunjang kualitas audit yang mereka hasilkan. Semakin tinggi
tingkat pengetahuan yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula tingkat
kualitas audit yang mereka hasilkan.
Uji Parsial Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit
Dengan menggunakan tingkat signifikasi = 5% dapat dilihat hasil
perhitungan program SPSS 17.0 diperoleh tingkat signifikansi independensi
sebesar 0,015 (lebih kecil dari =0,050). Dengan demikian pengaruh
independensi terhadap kualitas audit secara parsial adalah signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang
akuntan publik telah menunjukkan sikap yang tidak mempunyai kepentingan
pribadi dalam pelaksanaan pekerjaannya, selalu melaksanakan prosedur audit
yang bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan sehingga akuntan
publik dipercaya oleh pemakai laporan keuangan sebagai pihak independen
untuk memberikan jaminan memadai mengenai asersi manajemen.
Uji Parsial Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit
Dengan menggunakan tingkat signifikasi = 5% dapat dilihat hasil
perhitungan program SPSS 17.0 diperoleh tingkat signifikansi akuntabilitas
sebesar 0,019 (lebih kecil dari =0,050). Dengan demikian pengaruh
akuntabilitas terhadap kualitas audit secara parsial adalah signifikan. Hal ini
mengindikasikan bahwa, tingkat kecermatan yang tinggi dalam memeriksa
laporan yang akan diaudit, serta mengerjakan tugas audit seoptimal mungkin
dengan penuh tanggungjawab akan menghasilkan pekerjaan yang lebih
berkualitas.
PEMBAHASAN
Pengujian Dan Pembahasan Hipotesis (H1)
Pada saat melakukan uji statistik parsial untuk variabel pengetahuan auditor
adalah diperoleh tingkat signifikansi pengetahuan auditor sebesar 0,010 (lebih kecil
dari =0,050). Dengan demikian pengaruh pengetahuan auditor terhadap kualitas audit
secara parsial adalah signifikan. Hal ini menunjukkan dengan tingkat kemampuan yang
dimiliki oleh auditor akan menunjang kualitas audit yang mereka hasilkan. Semakin
tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula tingkat
kualitas audit yang mereka hasilkan.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Libby
(2010), Aston (2009), Choo dan Trootman (2011), dalam Mayangsari (2013) bahwa
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pengalaman dan pengetahuan merupakan faktor penting yang berkaitan dengan
pemberian opini audit, di mana dalam penelitian ini hal tersebut termasuk dalam risiko
audit sebagai indikator pada kualitas audit. Hasil penelitian ini juga mendukung
penelitian yang dilakukan oleh Alim, dkk (2013) bahwa pengalaman dan pengetahuan
merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas audit. Hasil penelitian ini juga
mendukung pernyataan yang dikemukaan oleh Rai (2014) dan seiring dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Cristiawan (2002), dan Suraida (2005) dalam Ika
Sukriah,dkk (2009)
Pengujian Dan Pembahasan Hipotesis (H2)
Nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel independensi sebesar sebesar
0,015 (lebih kecil dari =0,050). Dengan demikian pengaruh independensi terhadap
kualitas audit secara parsial adalah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
melaksanakan tugasnya seorang akuntan publik telah menunjukkan sikap yang tidak
mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan pekerjaannya, selalu
melaksanakan prosedur audit yang bertujuan untuk menilai kewajaran laporan
keuangan sehingga akuntan publik dipercaya oleh pemakai laporan keuangan sebagai
pihak independen untuk memberikan jaminan memadai mengenai asersi manajemen.
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa independensi auditor
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan
bahwa kualitas audit dapat dicapai apabila auditor memiliki kejujuran yang tinggi dan
melakukan audit secara obyektif serta tidak mudah dipengaruhi. Penelitian ini
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Deis dan Giroux (2012), dalam Mayangsari
(2013) yang menyatakan bahwa lama waktu auditor melakukan kerjasama dengan
klien (tenure) berpengaruh terhadap kualitas audit, dimana tenure merupakan hal yang
terkait dengan independensi. Pendapat De Angelo (2001) dalam mayangsari yang
menyatakan bahwa independensi merupakan hal yang penting selain kemampuan
teknik auditor yang juga sesuai dengan hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini juga
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nizarul Alim, dkk (2013), Triningsih
(2010) bahwa dengan menjaga sikap independen maka menambah kredibilitas laporan
keuangan yang disajikan. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap kliennya,
maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun.
Sikap independen merupakan hal yang melekat pada diri auditor, sehingga
independen seperti telah menjadi syarat yang mutlak yang harus dimiliki meskipun
tidak mudah mempertahankan tingkat independensi agar sesuai jalur yang seharusnya.
Pengujian Dan Pembahasan H3
Nilai signifikansi untuk variabel akuntabilitas Dengan menggunakan tingkat
signifikansi= 5% dapat dilihat hasil perhitungan program SPSS 12.0 diperoleh tingkat
signifikansi akuntabilitas sebesar 0,019 (lebih kecil dari =0,050). Dengan demikian
pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit secara parsial adalah signifikan. Hal ini
mengindikasikan bahwa, tingkat kecermatan yang tinggi dalam memeriksa laporan yang
akan diaudit, serta mengerjakan tugas audit seoptimal mungkin dengan penuh
tanggungjawab akan menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas.

108-110
PENGARUH PENGETAHUAN AUDITOR, INDEPENDENSI, (DANIEL SUSANTO)

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa akuntabilitas auditor berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas
audit dapat dicapai apabila auditor dalam melaksanakan tugas audit selalu disertai
dengan tanggungjawab, memiliki kecermatan yang tinggi dalam memeriksa laporan,
mencurahkan usaha (daya pikir) dalam menyelesaikan tugas audit serta selalu berfikir
seoptimal mungkin dalam mengerjakan tugas audit. Hasil penelitian ini mendukung
penelitian yang dilakukan oleh Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari (2007) bahwa kualitas
audit dapat dipengaruhi oleh rasa tanggungjawab (akuntabilitas) yang dimiliki auditor
dalam menyelesaikan tugas audit
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Variabel pengetahuan auditor, independensi, dan akuntabilitas secara bersamasama berpengaruh terhadap kualitas audit adalah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa
naik turunnya kualitas audit dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan auditor, independensi,
dan akuntabilitas yang dimiliki oleh auditor. Tingkat koefsiein determinasi R square
(R2) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi dari kompetensi, independensi dan
akuntabilitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas
audit tetapi tidak terlalu besar.Dari hasil uji t diketahui bahwa masing-masing variabel
kompetensi, independensi dan akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap kualitas audit.Melihat dari hasil koefisien determinasi parsial dapat
disimpulkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh yang dominan adalah
kompetensi karena mempunyai koefisien determinasi parsialnya paling besar. Hal ini
mengindikasikan bahwa kemampuan dan keterampilan yang ditunjang dengan
pengalaman yang dimiliki auditor merupakan dasar yang dibutuhkan seorang auditor
dalam proses audit.
Saran
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan,
maka berikut saran yang dapat diberikan oleh penulis: Mengingat pengetahuan auditor
merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi kualitas audit, hendaknya
auditor terus-menerus menambah kemampuannya dalam pemahaman proses akuntansi,
proses audit yaitu Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) maupun aturan lain yang
berlaku di Indonesia. Hendaknya dalam penelitian selanjutnya perlu adanya
pengembangan variabel-variabel yang dapat memperkaya faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas audit sebagai bentuk pengembangan.Penelitian ini hanya
dilakukan di beberapa KAP di Jakarta, diharapkan penelitian berikutnya dapat
mengembangkan wilayah sampel penelitian.

109-110
JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 2 Januari 2018]

DAFTAR PUSTAKA
Agoes Sukrisno. 2004. Auditing. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia.
Alfatih, Ahmad Firdaus. 2005: Pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan
Auditor Terhadap Kualitas Audit.
Arens, Alvin A., Randal J.E dan Mark S.B. 2004. Auditing dan Pelayanan
Verifikasi,Pendekatan Terpadu. Jilid 1, Edisi Kesembilan. Penerbit
PT.Indeks. Jakarta
Cristiawan,Y.J. 2002. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi
Hasil Penelitian Empiris. Journal Directory: Kumpulan Jurnal Akuntansi
danKeuangan Unika Petra. Vol. 4 / No. 2.
Ghozali Imam. 2002. Statistik Non Parametrik . Cetakan Pertama. Semarang: Undip.
Goleman, Daniel. 2001. Working White Emotional intelligence.
(terjemahanAlex Tri Kantjono W). Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta:
Salemba Empat.
Ika Sukriah,Akram,Biana A,I., 2009 “Pengaruh Pengalaman Kerja,
Independensi,Obyektif, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil
Pemeriksaan”SNA Palembang
Kusharyanti. 2003. Temuan penelitian mengenai kualitas audit dan kemungkinan
topik penelitian di masa datang. Jurnal Akuntansi dan Manajemen(Desember).
Vulume 4.,Hal.25-60
Mardisar. D dan R. Nelly Sari. 2007. Pengaruh Akuntabilitas dan
engetahuanterhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. SNA X Makassar.
Mayangsari, S. 2003. Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap
Pendapat Audit. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 6 No. 1 Januari.
Mirna Dyah P dan Indra Januarti 2007. Analisis Pengaruh Kualitas Audit,
DebtDefaultdan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Going
Consern. SNA
1.Makassar
Nizarul Alim, M dkk. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi
terhadapKualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi.
SNA X Makassar
Reksohadiprodjo, S dan T.Hani H (1990) Teori dan Perilaku Organisasi
Perusahaan Ed. 2, BPFE Yogyakarta, Ronen, W.W and Organt, G.J. (1973).
Determinants of pay and pay satisfation. Personel psychology, 26, 503-520.
Santoso Singgih. 2001. Statistik Parametrik. Cetakan dua. Jakarta: Komputindo.

110-110
PENGARUH PENGETAHUAN AUDITOR, INDEPENDENSI, (DANIEL SUSANTO)

Saifuddin. 2004. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Opini
AuditGoing Concern (Studi Kuasieksperimen pada Auditor dan Mahasiswa).
Semarang. Tesis Undip.(Tidak dipublikasikan)
Susiana, Arleen Herawati 2007 “ Analisis Pengaruh Independensi,
MekanismeCorporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Integritas
Laporan Keuangan” Simposium Nasional Akuntansi 2007 Makasar
Sri Lastanti, Hexana. 2005. Tinjauan Terhadap Kompetensi dan
IndependensiAkuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan. Media Riset
Akuntansi,Auditing dan Informasi Vol.5 No.1 April 2005. Hal 85-97
Suryati P, dan Ika N P. 2004: Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap
Tingkat Pemahaman Akuntansi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol. 2,
September 2004: hal 260 – 281.

111-122
JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 2 Januari 2018]

PERANAN KEMAMPUAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA
KARYAWAN
Yohanes Parmin
(Dosen STIE Bhakti Pembangunan)
ABSTRAKSI
Yohanes Parmin, Dosen STIE Bhakti Pembangunan dengan konsentrasi Manajemen
Sumber Daya Manusia mengadakan pendekatan akan pentingnya kemampuan yang
dikaitkan dengan motivasi dalam rangka untuk melihat seberapa jauh dua variable
tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Analisa penelitian
dilakukan terhadap para mahasiswa yang sudah bekerja dari berbagai instansi yang
berbeda dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda serta mengikuti kuliah
Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia pada semester Ganjil tahun ajaran
2017/2018 ini. Dengan demikian responden yang diambil adalah sejumlah mahasiswa
yang berada dalam kelas Seminar MSDM dan yang sudah bekerja sebanyak 25
mahasiswa. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi
linier berganda, dan dihitung dengan program SPSS for Window. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan kemampuan dan
motivasi terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian penulis melihat akan pentingnya
upaya untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi dalam rangka meningkatkan
kinerja karyawan.
Kata Kunci: Kemampuan, Motivasi, Kinerja Karyawan
1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah.
Salah satu aspek yang paling sulit dihadapi manajemen pada seluruh organisasi
saat ini adalah bagaimana membuat karyawan mereka bekerja secara efisien. Aspek
organisasi telah menyebabkan sebagian besar industri menggunakan strategi yang
digunakan untuk memotivasi kekuatan kerja mereka. kebanyakan literature dalam studi
organisasi, misalnya, Mitchell (1983) adalah berpandangan sebuah organisasi bisa
sukses, anggotanya harus mau dan mampu melakukan pekerjaan mereka dengan
kemampuan mereka. Hal ini mensyiratkan bahwa kinerja anggota organisasi secara
bersama-sama ditentukan oleh Motivasi Anggota dan kemampuan mereka. Feldman dan
Daniel (1983) menyatakan bahwa kinerja bersama-sama ditentukan oleh kemampuan
dan motivasi. Hal ini penting karena dalam tingkatan tingkat tertentu, kurangnya
kemampuan tidak dapat dikompensasikan dengan tingginya motivasi dan sebaliknya
kurangnya motivasi tidak dapat dikompensasikan dengan tingginya kemampuan.
Keduanya adalah komponen penting dari kinerja yang efektif dalam organisasi (Gana
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dan Fatima, 2011). Menurut Ivancevich M.John (2007:85) kinerja individu merupakan
pondasi kinerja organisasi. Faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi adalah
adanya karyawan yang mampu dan terampil serta mempunyai semangat kerja yang
tinggi, sehingga dapat diharapkan suatu hasil kerja yang memuaskan.
Kenyataannya tidak semua karyawan mempunyai kemampuan dan ketrampilan
serta semangat kerja sesuai dengan harapan organisasi. Seorang karyawan yang
mempunyai kemampuan sesuai dengan harapan organisasi, kadang-kadang tidak
mempunyai semangat kerja tinggi sehingga kinerjanya tidak sesuai dengan yang
diharapkan. (Sumarsono, 2004:168). Sejalan dengan uraian di atas, setiap perusahaan
pasti juga berupaya meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kemampuan
dan motivasi kerja karyawan, dan salah satu upaya peningkatan kinerja organisasi adalah
dengan meningkatkan kinerja sumber daya manusia dari karyawannya. Program
peningkatan kinerja karyawan yang dapat dilakukan antara lain berupa peningkatan
kemampuan dan pemberian motivasi pada setiap karyawan. Peningkatan kemampuan
karyawan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawannya. Pelatihan
dilakukan sebelum penugasan yang disebut 3 pelatihan pratugas untuk menyiapkan
pengetahuan, ketrampilan, sikap dan mental sehingga siap melaksanakan tugas. Selain
itu pelatihan juga dilaksanakan di pertengahan penugasan yaitu pelatihan penyegaran
yang berguna untuk mensosialisasikan kebijakan, prosedur dan peraturan baru. Selain itu
ada pelatihan yang yang bersifat insidentil, yang biasanya waktunya relatif singkat dan
materinya sangat spesifik dan bersifat teknis. Selain peningkatan kemampuan kerja
karyawan, organisasi juga perlu melakukan langkah-langkah untuk memotivasi
karyawanya. Beberapa langkah motivasi yang dilakukan antara lain dengan mengundang
pakar motivator, memberikan penghargaan baik berupa materiil/finansial, kesempatan
mengikuti proses promosi kepada karyawan yang dianggap memiliki kinerja terbaik.
Namun demikian masih terdapat perbedaan tentang kinerja antara harapan dan
kenyataan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden secara langsung
pada dasarnya kemampuan dan motivasi karyawan masih dapat ditingkatkan apabila
perusahaan mampu melihat potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh karyawan
mereka. Penurunan kinerja organisasi lebih disebabkan antara lain berupa keterlambatan
penyampaian laporan baik rutin maupun insidentil, keterlambatan capaian pekerjaan
apabila dilihat dari rencana kerja tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh organisasi.
Selain itu berdasarkan hasil penilaian wawancara sementara, mereka selaku pelaku
kinerja karyawan menunjukkan akan adanya penurunan kinerja apabila perusahaan tidak
mampu melihat secara cermat akan pentingnya karyawan sebagai asset sumber daya
manusia yang harus dijaga dan dikembangkan. Mencermati hal tersebut, penulis
terdorong untuk melihat lebih jauh dan dalam melalui sebuah penelitian sederhana
dengan memanfaatkan mahasiswa yang sudah bekerja dengan judul Peranan
Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan.
Perumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah kemampuan berperanan positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan?
2. Apakah motivasi berperanan positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan?
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3. Apakah kemampuan dan motivasi secara simultan berperanan
signifikan terhadap kinerja karyawan?

positif dan

Tujuan Penelitian:
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan terhadap kinerja karyawan.
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan.
3. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh kemampuan dan motivasi
terhadap kinerja karyawan.
2. TINJAUAN TEORETIS
Kinerja. Menurut Simamora (2004:339), kinerja adalah kadar pencapaian tugastugas yang membentuk pekerjaan karyawan dan merefleksikan seberapa baik karyawan
memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Sedangkan Mathis dan Jackson (2006:378)
menjelaskan bahwa kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh
karyawan. Selain itu Mathis dan Jackson (2006:113) menjelaskan ada tiga faktor utama
yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kemampuan individu untuk melakukan
pekerjaan tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan dan dukungan organisasi yang
diterimanya. Adapun menurut Robbins, S.P. (2001:187) kinerja diartikan sebagai fungsi
dari interaksi antara kemampuan (ability) dan motivasi (motivation) sehingga kinerja = f
( A x M ). Jika ada yang tidak memadai, kinerja itu akan dipengaruhi secara negatif.
Menurut Porter-Lawler dalam Mulyadi (2007:336) kinerja personel ditentukan oleh tiga
faktor yaitu bakat dan kemampuan, persepsi tentang peran, usaha. Dimana kinerja tinggi
dihasilkan oleh personel yang memiliki bakat dan kemampuan serta memiliki peran
yang jelas dalam organisasi. Namun bakat dan kemampuan serta peran saja tidak cukup
untuk 5 menghasilkan kinerja yang tinggi, untuk menghasilkan kinerja yang tinggi,
personel harus dimotivasi untuk berusaha. Untuk mengetahui kinerja karyawan, maka
perlu dilakukan proses penilaian kinerja. Mathis dan Jackson (2006:382) mendefinisikan
penilaian kinerja sebagai proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan
perkerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan kemudian
mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Menurut Robbins, S.P. (2001:
260), ada lima pihak yang dapat melakukan penilaian kinerja karyawan, yaitu: atasan
langsung, rekan sekerja, evaluasi diri, bawahan langsung, pendekatan menyeluruh: 360–
derajat. Kemampuan. Menurut Ivancevich M.John dkk (2007:85) kemampuan adalah
bakat seseorang untuk melakukan tugas mental atau fisik. Robbins, S.P. (2001:46)
mendefiniskan bahwa kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan
berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Terkait dengan kemampuan individu pada
hakekatnya tersusun dari dua faktor yaitu: Kemampuan intelektual dan kemampuan
fisik.Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan
kegiatan mental. Salah satu cara mengetahui kemampuan intelektual adalah dengan
menggunakan Tes IQ. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk
melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan ketrampilan.
Arfida BR (2003:37) menyatakan kemampuan karyawan dipengaruhi oleh tingkat
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pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental dan kemampuan fisik karyawan yang
bersangkutan.
Terkait dengan motivasi, Hasibuan (2003:141) menjelaskan motivasi berasal dari kata
latin “movere” yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi (motivation) dalam
manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan
khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan
potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan
mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Edwin B. Flippo dalam Hasibuan (2003:143)
mendefinisikan motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan
organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan
organisasi sekaligus tercapai. Mathis dan Jackson (2006:114) mengungkapkan bahwa
motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut
bertindak. Robbins, S.P. (2001:166) menjelaskan motivasi adalah kesediaan untuk
mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh
kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Dalam hal ini
kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak
menarik. Dalam Hasibuan (2003:144) Merle J. Moskowits mendefiniskan motivasi
sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku dan pelajaran motivasi sebenarnya
merupakan pelajaran tingkah laku.
Kerangka Pemikiran
Untuk memudahkan pemahaman mengenai model penelitian tersebut, maka disusunlah
kerangka pemikiran sebagaimana yang bisa dilihat pada gambar 1.
Gambar 1
Kerangka Pemikiran
Kemampuan
X1

H1
H2

Kikerja Karyawan

Motivasi
X2

H3

Hipotesis.
Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis yang
dirumuskan adalah :
H1: Kemampuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
H2: Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
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H3: Kemampuan dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan.
3. METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel.
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa semester VII
yang mengambil mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia khusus untuk
yang sudah bekerja sebanyak 25 mahasiswa. Karena jumlah populasinya kurang dari 30,
maka seluruh anggota populasi dijadikan sampel, sehingga jumlah sampel dalam
penelitian ini sebanyak 25 orang.
Jenis dan Sumber Data.
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang
diperoleh langsung dari sumber data dan berhubungan langsung dengan permasalahan
yang akan dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan data subyek tertulis yaitu berupa
hasil kuesioner. Selain itu juga diperlukan data sekunder berupa reverensi yang
dikumpulkan berupa kajian pustaka.
Metode Pengumpulan Data.
Teknik pengumpulan data yang paling pokok dilakukan dalam penelitian ini adalah
kuesioner dengan mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden, dan Informasi atau data yang diperoleh dari
jawaban kuesioner ini dijadikan sebagai sumber informasi utama untuk melakukan
analisis hasil penelitian.
Teknik Analisis Data.
Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis regresi linier berganda karena didukung
oleh dua variable X sebagai variable independen, dan sebelumnya dilakukan uji validitas
dan uji reliabilitas dalam upaya mengkaji seberapa handal terhadap kuesionder yang
sudah dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Sementara untuk
menguji peranan variable secara parsial penulis menggunakan hipotesis dengan uji t dan
selanjutnya untuk menguji peranan variable secara simultan dilakukan hipotesis dengan
menggunakan uji F.
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas.
Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari jawaban responden
tersebut valid atau tidak. Kriteria dikatakan valid apabila nilai r hitung > nilai r tabel.
Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan bahwa pada pegujian validitas untuk item pertanyaan
dari 5ariable kinerja, kemampuan dan motivasi. Diketahui nilai kritis r dengan tingkat
signifikansi 0,05 (5%) dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n)=25, maka ditemukan r tabel
sebesar 0,396. Berdasarkan tabel 1. Dapat dilihat bahwa seluruh item dalam 5ariable5
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6ariable kinerja, kemampuan dan motivasi dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r
tabel.
Tabel 1
Hasil Pengujian Validitas Indikator Variabel Kemampuan,Motivasi
dan Kinerja karyawan
Variabel
No Item
r hitung
r tabel
Keterangan
Kemampuan (X1)
1
0,821
0,396
Valid
2
0,686
0,396
Valid
3
0,551
0,396
Valid
4
0.819
0,396
Valid
5
0,501
0,396
Valid
6
0,476
0,396
Valid
7
0,561
0,396
Valid
8
0.477
0,396
Valid
9
0,671
0,396
Valid
10
0,713
0,396
Valid
Motivasi (X2)
1
0,457
0,396
Valid
2
0,732
0,396
Valid
3
0,672
0,396
Valid
4
0,472
0,396
Valid
5
0,567
0,396
Valid
6
0,679
0,396
Valid
7
0,518
0,396
Valid
8
0.523
0,396
Valid
9
0,499
0,396
Valid
10
0,634
0,396
Valid
Kinerja (Y)
1
0,762
0,396
Valid
2
0,711
0,396
Valid
3
0,691
0,396
Valid
4
0,571
0,396
Valid
5
0,570
0,396
Valid
6
0,526
0,396
Valid
7
0,471
0,396
Valid
8
0,426
0,396
Valid
9
0,472
0,396
Valid
10
0,578
0,396
Valid
Uji Reliabilitas.
Uji reliabilitas merupakan alat uji untuk mengetahui tingkat kestabilan dari suatu
alat ukur dalam mengukur suatu gejala. Untuk menguji reliabilitas digunakan rumus
Cronbach’s Alpha. Suatu pengukuran dikatakan 6ariable apabila koefisien Cronbach,s
Alpha lebih besar dari 0,6. Dari perhitungan melalui SPSS yang ditunjukkan pada tabel
2. Terlihat bahwa nilai Cronbach,s Alpha 6ariable kinerja (Y)= 0,876, kemampuan (X1)
= 0,826 standard (0,6).Ddan motivasi (X2) = 0,865, kesemuanya lebih besar dari 0,6.
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Hal ini menunjukkan bahwa semua data kuesioner tersebut adalah 7ariable dan layak
untuk diuji lebih lanjut.
Tabel 2
Uji Reliabilitas
No
Variabel
Hitung
Standar
Keterangan
1
Kemampuan (X1)
0,826
0,6
Reliabel
2
Motivasi (X2)
0,865
0.6
Reliabel
3
Kinerja (Y)
0,876
0,6
Reliabel
Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Normaliatas. Untuk
mendeteksi gejala Multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai (VIF) Variance
Inflation Factor (Ghozali, 2009). Pada perhitungan ini tidak ada satupun 7ariable
independen yang memiliki VIF 10, maka data ini bebas dari Multikolinearitas. Dari hasil
perhitungan nilai nilai tolerance juga menunjukkan hal yang sama tidak ada 7ariable
bebas yang nilainya > 0,10 atau 10 % yang berarti tidak ada korelasi antara 7ariable
bebas yang nilainya lebih dari 95 %.
Uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik yaitu grafik normal plot seperti
gambar dibawah berikut ini, menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis 7ariable
serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, hal ini berarti data berdistribusi
normal.

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan
menggunakan grafik heteroskesdastisitas untuk memprediksi nilai 7ariable dependen
dengan 7ariable independen. Berdasarkan Scatter Plot terlihat bahwa titik-titik
menyebar tidak membentuk suatu pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian
menyempit) kemudian menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka
dalam model regresi tidak terjadi heterodaskisitas.
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Analisis Regresi Linier Berganda
Analisa ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemampuan
dan motivasi terhadap prestasi kerja (Y). Bentuk persamaan regresi linier berganda yaitu
:
Ǔ =a + b1 X1 + b2X2
Hasil output dari regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Model
1 (Constant)
Kemampuan
Motivasi

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi
Unstandardized
Standardize
Coefficients
d
Coefficients
B
Std.Erro Beta
t
r
3.684
2.692
1.293
.462
.152
.429
3.024
.689
.193
.514
3.623

Collinearity
statistics
Sig.
.209
.006
.002

Toleranc VIF
e
.673
.673

1.486
1.486

a. Dependent Variable: Kinerja
Apabila hasil perhitungan dimasukkan ke dalam persamaan di atas maka akan diperoleh
nilai sebesar :
Ǔ= 3,684 + 0,462 X1+ 0,689 X2
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Dari persamaan di atas diperoleh koefisien regresi bernilai positif dari kemampuan (X1)
dan motivasi (X2), terhadap kinerja (Y). Hal ini berarti bahwa: Nilai B Constant sebesar
3,684 menyatakan bahwa jika 9ariable independen (kemampuan dan motivasi) dianggap
konstan, maka kinerja sebesar 3,684 atau positif. Nilai B Kemampuan (X1) = 0,462
merupakan koefisien regresi yang berarti apabila kemampuan (X1) meningkat satu point
maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,462 dengan asumsi 9ariable motivasi
konstan. Nilai B Motivasi (X2)= 0,689 merupakan koefisien regresi yang berarti apabila
motivasi (X2) meningkat satu point maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,689
dengan asumsi 9ariable kemampuan konstan.
Analisis Determinasi (R2)
Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
prosentase sumbangan pengaruh variable independen (X1 dan X2) secara serentak
terhadap variable dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase
variasi variable independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi
dependen. R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan
pengaruh yang diberkan variable independen terhadap variable dependen, atau variable
independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variable
dependen. Sebaliknya R2 sama dengan atau mendekati 1, maka prosentase sumbangan
pengaruh yang diberikan variable independen terhadap variable dependen adalah
mendekati atau sempurna atau variasi variable independen yang digunakan dalam model
menjelaskan 100% variasi variable dependen. Dari hasil analisis regresi, terlihat hasil
analisis determinasi sebagai berikut:
Model

R

Model Summary
R Square

1
.879
.772
a. Predictors (Constant), Keampuan (X1); Motivasi (X2)

Adjusted
R Square
.742

Std.Error of
The Estimate
870.80

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0.742 atau 74,2%
yang menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh kedua variable idenpenden
(kemampuan dan motivasi) terhadap variable dependen (kinerja) sebesar 74,2%.
Sedangkan sisanya sebesar 25.8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable lain yang
tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Pengujian Hipotesis
Uji t (Pengujian Hipotesis Secara Parsial).
Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variable independen
(X1 dan X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable dependen (Y). Dari
hasil analisis regresi output dapat disajikan seagai berikut:
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Unstandardized
Model
Coefficients
B
Std Error
4662.491 668.382
1. (Constant)
Kemampuan (X1)
74.482
59.161
Motivasi (X2)
692.107
116.049
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y).

Standardized
Coefficients
Beta
1.214
0.698

t
5.976
3.134
5.864

Sig
000
.000
.000

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil nilai t hitung
untuk kemampuan (X1) adalah 3,134 dan menggunakan taraf signifikasi sebesar 5%;
df=n-k-1 (25-2-1) = 22 dan uji satu sisi diperoleh t tabel yaitu = 1,717 yang berarti
bahwa nilai t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga hipotesis yang
menyatakan ada pengaruh positif kemampuan (X1) terhadap kinerja (Y) dapat diterima.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil nilai t hitung
untuk motivasi (X2) adalah 5,864 dan menggunakan taraf signifikasi sebesar 5%; df=nk-1 (25-2-1) = 22 dan uji satu sisi diperoleh t tabel yaitu = 1,717 yang berarti bahwa
nilai t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga hipotesis yang
menyatakan ada pengaruh positif motivasi (X1) terhadap kinerja (Y) dapat diterima.
Pengujian Hipotesisi Secara Serentak ( Simultan) (Uji F).
Uji F adalah alat analisa untuk mengetahui apakah variable independen (X1;X2)
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen (Y),
atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi
variable dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku
untuk seluruh populasi.Dari hasil output analisis regresi dapat diketahui nilai F sebagai
berikut:
Tabel Hasil Uji F
Model

Sum of
df
Mean Square
Squares
1. Regression
38620594
2
19310297.00
Residual
11374406
15
758293.733
Total
49995000
17
a. Predictors: (Content),Keampuan (X1),Motivasi(X2)
b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y)

F

Sig

25.465

.000

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa
diperoleh F tabel sebesar 3,44 sedangkan hasil perhitungan dari F hitung 25,465,
sehingga dapat disimpulkan bahwa F hitung > F tabel, dengan demikian karena f hitung
lebih besar daripada f tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa penolakan Ho berarti koefisien regresi adalah signifikan atau tidak
dapat dianggap sama dengan nol, sehingga 10ariable X1,X2, (Kemampuan dan Motivasi)
didalam model regresi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja karyawan (Y).

121-122
JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN
[Vol. 17 No. 2 Januari 2018]

Pengaruh kemampuan terhadap kinerja. Kemampuan (X1) adalah suatu kapasitas
individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan (Robbins SP,
2001:46). Menurut Robbins, S.P. dan Judge, TA (2009:57) adalah kemampuan
dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual (kecerdasan kognitif, 11ariab, emosional,
11ariable) dan kemampuan fisik yang artinya apabila bila karyawan memiliki
kecerdasan intelektual yang tinggi dan didukung oleh kondisi fisik yang sesuai dengan
kebutuhan pekerjaannya maka karyawan tersebut akan semakin mudah mengerjakan
tugas-tugasnya, dengan demikian mereka akan mudah mencapai kinerja yang
diharapkan. Dari definisi diatas menunjukkan bahwa apabila kemampuan karyawan
semakin meningkat maka kinerja karyawan akan semakin meningkat pula.
Koefisien regresi 11ariable kemampuan sebesar 0,459 signifikan pada 0,000 dan t hitung
> t tabel (3,134 > 1,717) menunjukkan bahwa pengaruh antara kemampuan terhadap
kinerja karyawan adalah positif dan signifikan, yang berarti apabila 11ariable
kemampuan ditingkatkan maka kinerja karyawan juga akan mengalami peningkatan.
Pengaruh motivasi terhadap kinerja. Motivasi (X2) adalah kesadaran seseorang
untuk mengeluarkan tingkat potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi
yang sudah ditetapkan secara bersama-sama (Robbins SP, 2001:166). Beberapa hal yang
mempengaruhi motivasi menurut Robbins, S.P. dan Judge, TA (2009:222) ini antara
lain:, intensitas kerja, pemahaman terhadap tujuan organisasi, ketekunan kerja. Dari
pendekatan dan definisi tentang motivasi tersebut diatas menunjukan bahwa karyawan
yang memiliki motivasi tinggi dengan sendirinya akan menghasilkan kinerja yang tinggi
pula. Semakin tinggi tingkat intensitas kerjanya, semakin karyawan memahami tujuan
organisasi dan semakin menunjukkan ketekunan dalam kerjanya, maka motivasi
karyawan semakin tinggi.
Pengaruh motivasi terhadap kinerja dalam penelitian terlihat dari hasil uji regresi
dimana koefisien regresi 11ariable motivasi sebesar 0,698 dengan signifikan 0,000,
maka dapat dsiimpulkan bahwa t hitung > t tabel (5,864 > 1,717), dan hal ini
menunjukkan bahwa pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan adalah positif
dan signifikan. Dengan demikian apabila 11ariable motivasi ditingkatkan maka kinerja
karyawan juga akan mengalami peningkatan.
Pengaruh dua 11ariable antara variabel kemampuan dan motivasi (X1,X2) dalam
penelitian ini mennjukkan bahwa 11ariable motivasi (X2) dengan hasil t hitung sebesar
5.864 memiliki pengaruh yang lebih besar apabila dibandingkan dengan hasil
kemampuan (X1) dengan hasil 3.134 dalam mempengaruhi tingkat kinerja karyawan
(Y).
5. SIMPULAN
Simpulan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap peranan kemampuan dan motivasi
terhadap kinerja karyawan tersebut di atas, menunjukkan bahwa:
1. Secara parsial kemampuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa t hitung > t tabel (3,134
> 1.717) yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima.
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2. Demikian halnya degan hasil uji parsial terhadap motivasi juga ditemukan bahwa
motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini
dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa t hitung > t tabel (5,864 > 1.717) yang
berarti Ho ditolak dan Ha diterima.
3. Sementara peranan kemampuan dan motivasi secara bersama-sama apakah
berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dapat dijelaskan bahwa hasil uji F
membuktikan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kemampuan dan
motivasi terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa hasil dari F
hitung sebesar 25.465 lebih besar dari F tabel sebesar 3.44 ( 25.465>3.44), sehingga
Ho ditolak dan Ha diterima.
Saran.
Apaun saran yang bisa disampaikan atas dasar penelitian tersebut adalah bahwa dalam
rangka meningkatkan semangat dan output kinerja karyawan, perlu dipertimbangkan
akan pentingnya pendekatan penelitian lebih lanjut khususnya yang beraitan langsung
dengan beberapa variable yang menunjang secara langsung teradap peningkatan kinerja
karyawan antara lain lingkungan kerja, budaya organisasi , gaya kepemimpinan dan lain
sebagaimnya.
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ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN, HARGA, DAN FASILITAS
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positif dari kemampuan (X1)
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dan motivasi (X2), terhadap
kinerja
(Y). Hal iniJAKARTA
berarti bahwa: Nilai B Constant sebesar
PURI
KEMBANGAN
3,684 menyatakan bahwa jika 9ariable independen (kemampuan dan motivasi) dianggap
konstan, maka kinerja sebesar 3,684 atau positif. Nilai B Kemampuan (X1) = 0,462
merupakan koefisien regresi yang Cahya
berarti Nirmala
apabila kemampuan (X1) meningkat satu point
Bintoro
Ariyanto
maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar
0,462 dengan asumsi 9ariable motivasi
Pembangunan)
0,689Bhakti
merupakan
koefisien regresi yang berarti apabila
konstan. Nilai B Motivasi(Dosen
(X2)= STIE
motivasi (X2) meningkat satu point maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,689
dengan asumsi 9ariable kemampuan konstan.

ABSTRAK
Kondisi pertumbuhan
bisnis
jasa
saat ini semakin maju dan ketat, sehingga
Analisis Determinasi (R2)
mengakibatkan persaingan dalam memperebutkan pasar. Kebutuhan jasa bengkel akan terus
Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar
prosentase sumbangan pengaruh variable independen (X1 dan X2kualitas
) secaralayanan,
serentak
dimasyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
terhadap
variable
dependen
(Y).
Koefisien
ini
menunjukkan
seberapa
besar
prosentase
harga, dan fasilitas terhadap kepuasan pelanggan pada bengkel Toyota AUTO2000 Puri
variasi variable independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi
Kembangan.
dependen.
R2 ini
sama
dengan dengan
0, maka
tidakkuesioner
ada sedikitpun
sumbangan
Penelitian
dilakukan
metode
terhadap prosentase
para pelanggan
pada
pengaruh
yang AUTO2000
diberkan variable
independen terhadap
dependen,
variable
bengkel
Toyota
Puri Kembangan,
kemudianvariable
dilakukan
analisis atau
kuantitatif
independen
yangdiperoleh
digunakan
dalamuji
model
tidakdan
menjelaskan
variasianalisis
variable
terhadap
data yang
meliputi
validitas
reliabilitas, sedikitpun
uji asumsi klasik,
dependen.
Sebaliknya
R2
sama
dengan
atau
mendekati
1,
maka
prosentase
sumbangan
regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji-t dan uji F. Hasil
pengaruhmenunjukkan
yang diberikan
variable
independen
terhadap
dependenasumsi
adalah
penelitian
pernyataan
kuesioner
valid dan
reliabelvariable
serta memenuhi
klasik
sehingga
menggunakan
analisis
regresi
linier berganda
yang menghasilkan
mendekati
ataudapat
sempurna
atau variasi
variable
independen
yang digunakan
dalam model
persamaanY=3,834+0,286X1+0,283X2+0,259X3
bahwa
menjelaskan 100% variasi variable dependen.dan
Dari mendapatkan
hasil analisis kesimpulan
regresi, terlihat
hasil
kualitas
layanan,
harga,sebagai
dan fasilitas
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, baik secara
analisis
determinasi
berikut:
parsial maupun bersama-sama.

Model Summary

Kata kunci:
Kualitas Layanan,
Kepuasan Pelanggan
Model
R Harga, Fasilitas,
R Square
Adjusted

Std.Error of
R Square
The Estimate
1.1
Latar Belakang
1
.879 di Indonesia .772
870.80hal
Pertumbuhan
kendaraan
khususnya mobil .742
pribadi sangat pesat,
a.
Predictors
(Constant),
Keampuan
(X
);
Motivasi
(X
)
2 pertumbuhan ekonomi suatu
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 1diantaranya yaitu

negara yang relative stabil, kebutuhan penduduk dengan mobilitas yang tinggi, ketersediaan
Berdasarkan
tabelyang
di atas
diperoleh
angka
R Square
0.742 kendaraan
atau 74,2%
transportasi
publik
kurang
memadai
danAdjusted
kemudahan
dalam sebesar
proses kredit
yang menunjukkan
prosentase
ditambah
dengan bungabahwa
yang sangat
rendah.sumbangan pengaruh kedua variable idenpenden
(kemampuan
danmobil
motivasi)
terhadapsetiap
variable
sebesar 74,2%.
Penggunaan
yang hampir
hari dependen
mewajibkan(kinerja)
adanya perawatan
dan
Sedangkan
sisanya
25.8%memberikan
dipengaruhi
atau dijelaskan
oleh variable lain yang
perbaikan
mobil
secara sebesar
berkala yang
peluang
besar bagi perusahaan-perusahaan
yang
dibidang
perbengkelan.
Dengan
tidakbergerak
dimasukkan
dalam
model penelitian
ini. semakin maraknya usaha bengkel mobil
diIndonesia maka persainganpun semakin ketat. Hal ini mengharuskan usaha-usaha bengkel
tersebut
tidakHipotesis
hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi perusahaan juga perlu
Pengujian
memperhatikan
kepuasan
pelanggan
melalui
pengadaaan produk dan jasa yang berkualitas
Uji t (Pengujian
Hipotesis
Secara
Parsial).
dengan
harga
yang
mampu
bersaing.
Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variable independen
Dewasa
ini perhatian
kepuasan
pelanggan
semakin
besar.dependen
Persaingan
yang
(X1 dan
X2) secara
parsialterhadap
berpengaruh
signifikan
terhadap
variable
(Y).
Dari
semakin ketat, dimana semakin banyak prosedur yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan
hasil analisis regresi output dapat disajikan seagai berikut:
dan keinginan pelanggan, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada
kepuasan pelanggan sebagaitujuan utama. Saat ini diyakini bahwa untuk memenangkan






124-140
ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN (CAHYA NIRMALA, BINTORO ARIYANTO)

persaingan, setiap perusahaan harus memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan
melalui penyampaian produk dan jasa layanan yang berkualitas. Adapun kepuasan pelanggan
sendiri menurut Zeithaml, Bitner dan Gremler (2013:80) adalah penilaian pelanggan atas
produk ataupun jasa dalam hal menilai apakah produk atau jasa tersebut telah memenuhi
kebutuhan dan ekspektasi pelanggan.
Perusahaan harus berusaha keras untuk mempelajari dan memahami kebutuhan dan
keinginan pelanggannya. Menurut Kotler dan Armstrong, (2011:16)dengan memahami
kebutuhan, keinginan dan permintaan pelanggan, maka akan memberikan masukan penting
bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran agar dapat menciptakan kepuasan bagi
pelanggannya. Menurut Swastha (2010:29)bahwa ada 5 (lima) penggerak utama kepuasan
pelanggan, yaitu: kualitas pelayanan, harga, faktor emosional, lokasi dan kemudahan untuk
mendapatkan jasa. Kesemua faktor-faktor yang dikemukakan oleh ahli tersebut semuanya
memiliki peran dalam terciptanya kepuasan pelanggan.
Kualitas layanan adalah permulaan dari kepuasan pelanggan.Pelanggan akan merasa
puas, apabila mereka memperoleh pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut Laksana (2008:96)menyatakan bahwa pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan
dijelaskan sebagai berikut: “if the service perform at the level that is expected or predicted,
the satisfaction level is considered to be just OK” artinya jika pelayanan yang diberikan
kepada pelanggan sesuai yang diharapkan maka akan memberikan kepuasan. Dengan
demikian kualitas pelayanan terus ditingkatkan sehingga mencapai apa yang diharapkan oleh
pelanggan maka akan puas. Harga menurut Alma (2009:169)memiliki pengertian yaitu suatu
atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi
kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan memuaskan konsumen (satisfaction) yang
dinyatakan dengan uang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga
tertentu, jika manfaat yang dirasakan meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Apabila
nilai yang dirasakan pelanggan semakin tinggi, maka akan menciptakan kepuasan pelanggan
yang maksimal.Selain pelayanan dan harga, ada faktor lain yang tak kalah penting yaitu
Fasilitas. Kotler (2007:44) mengartikan fasilitas sebagai segala sesuatu yang telah disediakan
oleh perusahaan untuk konsumen yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan,
kemudahan, dan kepuasan. Pemberian fasilitas memegang peranan yang penting dalam
perkembangan perusahaan, dimasa-masa yang akan datang. Karenanya perusahaan jasa perlu
memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya kepada pelanggan.
Kepuasan pelanggan merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kegiatan industri,
karena perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya serta mendapatkan pangsa pasar yang
jauh lebih luas. Manfaat berfokus pada pelanggan antara lain dapat memperbaiki citra
perusahaan di mata pelanggan, menjadikan perusahaan berbeda dengan pesaing, dapat
meminimalkan faktor sensitivitas harga, dan meningkatkan kepuasan sehingga tercipta
loyalitas pelanggan. Diharapkan tercipta pelanggan baru dari pelanggan loyal tanpa perlu
mengeluarkan biaya lebih tinggi.
PT Astra International Toyota AUTO2000 Puri Kembangan adalah salah satu
perusahaan yang bergerak dalam industri jasa dan memiliki konsep memberikan kualitas
pelayanan terbaik demi kepuasan pelanggan dalam perawatan dan perbaikan mobil Toyota.
Dimana bengkel Toyota AUTO2000 Puri Kembangan merupakan salah satu bagian dari PT
Toyota Auto 2000 yang merupakan jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan
penyediaan suku cadang Toyota yang manajemennya ditangani penuh oleh PT Astra
International Tbk. Dalam aktivitas bisnisnya, AUTO2000 berhubungan dengan PT Toyota
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2) Apakah harga berpengaruh secara parsialterhadap kepuasan pelanggan pada bengkel
AUTO2000 Puri Kembangan?
3) Apakah fasilitas berpengaruh secara parsialterhadap kepuasan pelanggan pada bengkel
AUTO2000 Puri Kembangan?
4) Apakah kualitas layanan, harga dan fasilitas berpengaruh secara bersama-samaterhadap
kepuasan pelanggan pada bengkel AUTO2000 Puri Kembangan?
1.3

Tujuan penulisan
Dengan melihat permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai
penulis adalah sebagai berikut:
1) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruhkualitas layananterhadap kepuasan
pelanggan pada bengkel AUTO2000 Puri Kembangan.
2) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh hargaterhadap kepuasan pelanggan pada
bengkel AUTO2000 Puri Kembangan.
3) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh fasilitasterhadap kepuasan pelanggan pada
bengkel AUTO2000 Puri Kembangan.
4) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kualitas layanan, harga, dan
fasilitasterhadap kepuasan pelanggan pada bengkel AUTO2000 Puri Kembangan.
2.1

Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini terutama berasal dari Auto2000 Puri Kembangan
Jakarta, dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Juli 2017.
2.2

Kerangka pemikiran

2.2.1

Hubungan kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan

Produk dan layanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk kepuasan
konsumen, kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan
hubungan yang kuat dengan perusahaan dalam jangka panjang ikatan ini memungkinkan
perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan.”Kualitas pelayanan dan
kepuasan, mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan.
Kualitas
memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan
perusahaan”.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yosua I Panjaitan (2016) mengenai pengaruh
kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada AUTO2000 Medan Gatot Subroto dikota
Medan, hasil penelitiannya menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap
kepuasan pelanggan.
2.2.2 Hubungan harga dengan kepuasan pelanggan
Harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai yang dihubungkan dengan manfaat
atas suatu barang atau jasa. Nilai dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang
dirasakan terhadap harga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga
tertentu, jika manfaat yang dirasakan meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Apabila
nilai yang dirasakan pelanggan semakin tinggi, maka akan menciptakan kepuasan pelanggan
yang maksimal.
Dalam penelitian yang dilakukan olehFebri Tri Bramasta Putra (2012) mengenai
analisis pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas
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pelanggan pada Bengkel Mobil Rapi Glass Auto care dikota Semarang, hasil penelitiannya
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2.3

Unit analisis data
Dalam melakukan penelitian ini, yang menjadi unit analisis data adalah pelanggan
yang melakukan servis kendaraannyadibengkel AUTO2000 cabang Puri Kembangan.
2.4
Metode pengumpulan dan pemilihan data
Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para
pelanggan dan didukung dengan data sekunder yang berasal dari perusahaan.
2.5
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah para pelanggan bengkel Auto2000 Puri
Kembangan dengan jumlah sampel menggunakan rumus unknown populations (Frendy,
2011:53) sebagai berikut:
ܼଶ
݊ൌ ଶ
Ͷߤ
Keterangan:
n
= ukuran sampel
Z
= tingkat keyakinan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian(pada Į=5% atau derajat
keyakinan ditentukan 95% maka Z=1,96)
ȝ
= margin of error, tingkat kesalahan yang ditolerir (ditentukan 10%)

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:
ܼଶ
݊ൌ ଶ
Ͷߤ
ͳǡͻଶ
݊ൌ
ͶሺͲǡͳሻଶ
݊ = 96,4 = 97 responden
2.6

Variabel
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas yaitu kualitas layanan,
harga, dan fasilitas, serta variabel bebasnya adalah kepuasan pelanggan.
2.7
Metode statistik untuk analisis data
2.7.1 Uji Validitas dan reliabilitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Sementara uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat keandalan dari alat ukur
(indikator variabel) pada sebuah instrument data (kuesioner).
2.7.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi kalsik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari normalitas,
multikolonieritas, dan heteroskedastisitas.
2.7.3 Korelasi, Determinasi dan Regresi Linier Berganda
Penelitian ini menggunakan analisis korelasi untuk melihat kereratan hubungan antar
variabel, koefisien determinasi yang digunakan untuk melihat seberapa besar variabel bebas
memberikan kontribusi pada variasi variabel terikat, serta regresi linier berganda untuk
mengukur seberapa besar kekuatan hubungan antar variabel kualitas layanan, harga dan
fasilitas terhadap kepuasan pelanggan bengkel Toyota AUTO2000 Puri Kembangan.
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2.7.4

Uji Hipotesis
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F.dan motivasi (X2), terhadap kinerja (Y). Hal ini berarti bahwa: Nilai B Constant sebesar
menyatakan
bahwa jika 9ariable independen (kemampuan dan motivasi) dianggap
3.13,684Hasil
Penelitian
konstan,
maka kinerja sebesar 3,684 atau positif. Nilai B Kemampuan (X1) = 0,462
3.1.1
Uji Validitas
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digunakan
mengujiapabila
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mana ketepatan
pengukur
dapat
merupakan
koefisien
regresi untuk
yang berarti
(X1) alat
meningkat
satu
point
mengungkapkan
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gejala
kejadian
yang
diukur.
Uji
validitas
digunakan
untuk
mengukur
maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,462 dengan asumsi 9ariable motivasi
sahkonstan.
atau tidaknya
kuesioner.
Suatu merupakan
kuesioner dikatakan
jikayang
pernyataan
pada
koefisienvalid
regresi
berarti apabila
Nilai Bsuatu
Motivasi
(X2)= 0,689
kuesioner
mampu
mengungkapkan
suatu
yang
akan
diukur
oleh
kuesioner
tersebut.
Uji
motivasi (X2) meningkat satu point maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,689
validitas
dihitung
dengan
membandingkan
r
(correlated
item-total
correlation)
dengan
hitung
dengan asumsi 9ariable kemampuan konstan.
rtabel.

Jika Determinasi
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Analisis
(R2)dari rtabel dan bernilai positif maka valid. Dalam penelitian ini
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adalah sebesar 0,1680. Berikut adalah hasil pengujian validitas. 1
terhadap variable dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase
variasi variable
independen
yang digunakan
dalam
modelLayanan
mampu(X1)
menjelaskan variasi
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3. 1 Hasil Pengujian
Validitas
Kualitas
2
dependen.
R
sama
dengan
0,
maka
tidak
ada
sedikitpun
prosentase
sumbangan
Pernyataan
Keterangan
r hitung
rtabel
pengaruh
diberkan0,491
variable independen
terhadapValid
variable dependen, atau variable
X1 yang
1
0,168
independen
yang
digunakan
dalam
model
tidak
menjelaskan
sedikitpun variasi variable
X1 2
0,536
0,168
Valid
dependen.
Sebaliknya
R2
sama
dengan
atau
mendekati
1,
maka
prosentase sumbangan
X1 3
0,513
0,168
Valid
pengaruh
terhadap
variable dependen adalah
X1 4yang diberikan
0,473 variable independen
0,168
Valid
mendekati
atau
sempurna
atau
variasi
variable
independen
yang
digunakan dalam model
X1 5
0,672
0,168
Valid
menjelaskan
Dari hasil
X1 6 100% variasi
0,620 variable dependen.
0,168
Valid analisis regresi, terlihat hasil
analisisX1
determinasi
sebagai
berikut:
7
0,622
0,168
Valid
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Berdasarkan tabel 3.1diketahuibahwa
dari 7 pernyataan pada hasil kuesioner
Model Summary
seluruhnya
valid
karenar
lebih
besar
darir
. Berikut selanjutnya
adalah hasil
pengujian
hitungR
Model
Rtabel
Square
Adjusted
Std.Error
of
validitas untuk variabel Harga (X2).
R Square
The Estimate

1
.879
.772
.742
Tabel 3.2
Hasil Pengujian
Validitas
(X2)
a. Predictors (Constant),
Keampuan
(X1); Motivasi
(XHarga
)
2
Pernyataan

r hitung

rtabel

870.80

Keterangan

0,168
X2 1 tabel di atas
0,527
Berdasarkan
diperoleh angka
Adjusted RValid
Square sebesar 0.742 atau 74,2%
0,168
X2
2
0,412
Valid
yang menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh kedua variable idenpenden
X2 3 dan motivasi)
0,582
Valid
(kemampuan
terhadap0,168variable dependen
(kinerja) sebesar 74,2%.
0,168
X2
4
0,565
Valid
Sedangkan sisanya sebesar 25.8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable lain yang
0,168
X2 5
0,629
Valid
tidak dimasukkan
dalam
model penelitian
ini.
0,168
X2 6
0,556
Valid
0,168
X2 7Hipotesis 0,677
Valid
Pengujian
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Uji t (Pengujian Hipotesis Secara Parsial).
Uji t Berdasarkan
ini digunakan
untuk
apakah dalam
model regresi
variable
tabel
3.2mengetahui
di atas diketahuidari
7 pernyataan
pada
hasil independen
kuesioner
(X
dan
X
)
secara
parsial
berpengaruh
signifikan
terhadap
variable
dependen
(Y). Dari
1
2
seluruhnya
valid
karena rhitung lebih besar dari rtabel. Selanjutnya adalah hasil pengujian
hasil analisis
regresi Fasilitas
output dapat
validitas
untuk variabel
(X3).disajikan seagai berikut:




130-140
ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN (CAHYA NIRMALA, BINTORO ARIYANTO)

Tabel 3.3 Hasil Pengujian Validitas Fasilitas (X3)
Pernyataan
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3

1
2
3
4
5
6
7

r hitung

rtabel

Keterangan

0,588
0,597
0,411
0,524
0,614
0,622
0,612

0,168

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

0,168
0,168
0,168
0,168
0,168
0,168

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Berdasarkan tabel 3.3di atas, menunjukkan bahwa 7 pernyataan pada hasil kuesioner
seluruhnya valid karena rhitung lebih besar dari rtabel.
Tabel 3.4 Hasil Pengujian Validitas Kepuasan Pelanggan (Y)
Pernyataan
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

1
2
3
4
5
6
7

r hitung

rtabel

Keterangan

0,446
0,461
0,636
0,623
0,627
0,552
0,666

0,168

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

0,168
0,168
0,168
0,168
0,168
0,168

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang
digunakan untuk mengukur variabel kualitas layanan, harga, fasilitas dan kepuasan pelanggan
dinyatakan valid.
3.1.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan
adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus alpha.
Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha dari variabel tersebut>0,60.
Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 3.5 Hasil Pengujian Reliabilitas
Jumlah Butir
Pernyataan

Cronbach Alfa

Keterangan

Kualitas Layanan (X1)

7

0,637

Reliabel

Harga (X2)

7

0,645

Reliabel

Fasilitas (X3)

7

0,647

Reliabel

Keputusan Pelanggan (Y)

7

0,663

Reliabel

Variabel

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS
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Analisis Determinasi (R2)
Gambaar 3.1 Hasill Pengujian Normalitass
Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
D
Darigambar3
.1diatasdidaapatkanhasilbbahwasemuaadataterdistriibusisecarannormalkarenaap
prosentase sumbangan pengaruh variable independen (X1 dan X2) secara serentak
enyebaraandataberadaadisekitargarrisnormal.
terhadap variable dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase
variasi variable independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi
dependen. R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan
pengaruh yang diberkan variable independen terhadap variable dependen, atau variable
independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variable
dependen. Sebaliknya R2 sama dengan atau mendekati 1, maka prosentase sumbangan
pengaruh yang diberikan variable independen terhadap variable dependen adalah
mendekati atau sempurna atau variasi variable independen yang digunakan dalam model
menjelaskan 100% variasi variable dependen. Dari hasil analisis regresi, terlihat hasil
analisis determinasi sebagai berikut:
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Uji t (Pengujian Hipotesis Secara Parsial).

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variable independen
(X1 dan X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable dependen (Y). Dari
hasil analisis regresi output dapat disajikan seagai berikut:
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Sumber: Hasil pengolahaan data SPSS

D output diatas
Dari
d
dapat diketahui
d
bahhwa nilai tolerance ketigga variabel lebih
l
dari 0,10
dan nilaai VIF kuurang dari 10. Makaa disimpulkkan bahwaa tidak terrjadi masallah
multikolo
onieritas anttar variabel bebas.
b
3.1.5 Uji
U Heterosk
kedasitas
U heteroskkedastisitas bertujuan menguji
Uji
m
appakah dalam
m model regresi
r
terjaadi
ketidaksaamaan varia
ance dari residual
r
satuu pengamattan ke penggamatan yaang lain. Jiika
variance dari residual satu pengamatann ke penggamatan laain tetap maka
m
disebbut
h
stisitas.
homoskeedastisitas daan jika berbeeda disebut heteroskedas
M
Model
regreesi yang baik
b
adalahh yang hoomoskedastissitas atau tidak terjaadi
heterokeddastisitas. Deteksi
D
adanyya heteroskeedastisitas yaaitu dengan melihat ada tidaknya poola
tertentu pada
p
grafik dimana sum
mbu X adalaah Y yang telah
t
dipreddiksi dan sum
mbu X adallah
residual dari (Ypreddiksi-Ysebellumnya) yanng telah stuudentized. Hasil
H
uji heeteroskedasittas
dapat diliihat pada graafik berikut:

Gambar 3.2Hasil Peengujian Heeteroskedasiitis
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Dilihat dari grafik diatas, tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan
Dari persamaan
atassumbu
diperoleh
koefisien
bernilai
positifheteroskedasitas
dari kemampuan
(X1)
dibawah
angka nol di
pada
Y, maka
dapat regresi
dikatakan
tidak terjadi
pada
dan motivasi
pengujian
ini. (X2), terhadap kinerja (Y). Hal ini berarti bahwa: Nilai B Constant sebesar

3,684 menyatakan bahwa jika 9ariable independen (kemampuan dan motivasi) dianggap
konstan,
maka
kinerjaLinier
sebesar
3,684 atau positif. Nilai B Kemampuan (X1) = 0,462
3.1.6
Analisis
Regresi
Berganda
Analisiskoefisien
regresi linier
berganda
digunakan
dalam
penelitian(X
ini1)dengan
tujuan
untuk
merupakan
regresi
yang berarti
apabila
kemampuan
meningkat
satu
point
),
Harga
(X
),
dan
membuktikan
hipotesis
mengenai
adanya
pengaruh
Kualitas
Layanan
(X
2
maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,462 dengan asumsi1 9ariable motivasi
parsial (X
maupun
secara
simultan koefisien
terhadap regresi
Kepuasan
Pelanggan
(Y),
Fasilitas
(XNilai
3) secara
merupakan
yang
berarti apabila
konstan.
B Motivasi
2)= 0,689
perhitungan
statistik
dalam
analisis
regresi
linier
berganda
yang
digunakan
dalam
penelitian
motivasi (X2) meningkat satu point maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,689
inidengan
adalah dengan
softwarekonstan.
SPSS.
asumsi menggunakan
9ariable kemampuan
Tabel (R
3.72)Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
Analisis Determinasi
Coefficientsa
Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
prosentase sumbangan pengaruh variable independen (X1 dan X2) secara serentak
Standardized seberapa besar prosentase
terhadap variable dependen (Y).Unstandardized
Koefisien ini menunjukkan
Coefficients
Coefficients
Model
T menjelaskan
Sig.
variasi variable
independen yang digunakan dalam model mampu
variasi
2
dependen. R sama dengan 0,B maka Std.
tidak
ada
sedikitpun
prosentase
sumbangan
Error
Beta
pengaruh yang diberkan
variable
independen
terhadap
variable 1,869
dependen,,065
atau variable
(Constant)
3,834
2,052
independen yangKualitas
digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variable
,286
,071
,342
4,050
,000
dependen.
layananR2 sama dengan atau mendekati 1, maka prosentase sumbangan
1 Sebaliknya
pengaruh yang diberikan
variable
independen
terhadap
variable
adalah
Harga
,283
,079
,308
3,573 dependen
,001
mendekati atau sempurna
atau
variasi
variable
independen
yang
digunakan
dalam
model
Fasilitas
,259
,080
,271
3,233
,002
menjelaskan 100% variasi variable dependen. Dari hasil analisis regresi, terlihat hasil
a. Dependent Variable: Kepuasan pelanggan
analisis
determinasi sebagai berikut:
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Model
Y = 3,834 + 0,286 X1 + 0,283 X2 + 0,259
X3 Summary
Model
R dijelaskan sebagai
R Square
Adjusted
Std.Error of
Persamaan
regresi tersebut dapat
berikut:
1)
Konstanta sebesar 3,834 satuan artinya, jika kualitasR layanan
harga
(X2),
Square (X1), The
Estimate
fasilitas
(X3)
sama
dengan
nol,
maka
nilai
kepuasan
pelanggan
(Y)
adalah
sebesar
1
.879
.772
.742
870.80
3,834 satuan.
a. Predictors
(Constant), Keampuan (X1); Motivasi (X2)
2)
Koefisien regresi variabel kualitas layanan (X1) sebesar 0,286 satuan, artinya jika
fasilitas
(X3)Rnilainya
tetap dan
promosi
variabel tabel
bebasdilain,harga
(X2) dan
Berdasarkan
atas diperoleh
angka
Adjusted
Square sebesar
0.742
atau (X1)
74,2%
mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepuasan pelanggan (Y) akan mengalami
yang menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh kedua variable idenpenden
peningkatan sebesar 0,286 satuan.
(kemampuan dan motivasi) terhadap variable dependen (kinerja) sebesar 74,2%.
3)
Koefisien regresi variabel harga (X2) sebesar 0,283 satuan, artinya jika variabel bebas
Sedangkan
sisanya
sebesar
25.8%
dipengaruhi
atau dijelaskan
lain yang
lain, kualitas
layanan
(X1)
dan fasilitas
(X3) nilainya
tetap dan oleh
hargavariable
(X2) mengalami
tidakkenaikan
dimasukkan
dalam
model
penelitian
ini.
sebesar 1 satuan, maka kepuasan pelanggan (Y) akan mengalami
peningkatan sebesar 0,283 satuan.
Hipotesis
4)Pengujian
Koefisien
regresi variabel fasilitas (X3) sebesar 0,259 satuan, artinya jika variabel
Uji t bebas
(Pengujian
Hipotesis
Secara
lain,kualitas
layanan
(X1)Parsial).
dan harga (X2) nilainya tetap dan fasilitas (X3)
Uji t mengalami
ini digunakan
untuksebesar
mengetahui
apakah
model
regresi(Y)
variable
independen
kenaikan
1 satuan,
maka dalam
kepuasan
pelanggan
akan mengalami
(X1 dan
X2) secara
parsial
berpengaruh
peningkatan
sebesar
0,259
satuan. signifikan terhadap variable dependen (Y). Dari
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3.1.7

Koefisien Korelasi (R)
Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel bebas
dan variabel terikat, Berikut disajikan tabel hasil oleh data menggunakan SPSS.
Tabel 3.8 Hasil Pengujian Koefisien Korelasi
Correlations

Pearson
Correlation

Sig. (1tailed)

N

Y

X1

X2

X3

Y
X1
X2
X3
Y
X1
X2
X3
Y

1,000
,667
,658
,632

,667
1,000
,575
,544
,000

,000
,000
,000
97

,658
,575
1,000
,567
,000
,000

,000
,000
97

,632
,544
,567
1,000
,000
,000
,000

,000
97

97

X1

97

97

97

97

X2

97

97

97

97

X3

97

97

97

97

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Penjelasan:
1)
Berdasarkan korelasi kualitas layanan (X1) dengan kepuasan pelanggan (Y)
didapatkan hasil 0,667 satuan, dari hasil tersebut maka dapat dinyatakan hubungan
pengaruh kualitas layanan (X1) dengan kepuasan pelanggan (Y) berkorelasi positif
dan kuat, artinya semakin meningkatnya pengaruh kualitas layanan, akan
mempengaruhi kepuasan pelanggan.
2)
Berdasarkan korelasi harga (X2) dengankepuasan pelanggan (Y) didapatkan hasil
0,658 satuan, dari hasil tersebut maka dapat dinyatakan hubungan pengaruh harga
(X2) dengankepuasan pelanggan (Y) berkorelasi positif dan kuat, artinya semakin
meningkatnya pengaruh harga, akan mempengaruhi kepuasan pelanggan.
3)
Berdasarkan korelasi fasilitas (X3) dengankepuasan pelanggan (Y) didapatkan hasil
0,632 satuan, dari hasil tersebut maka dapat dinyatakan hubungan fasilitas (X3)
dengankepuasan pelanggan (Y) berkorelasi positif dan kuat, artinya semakin
meningkatnya fasilitas, akan mempengaruhi kepuasan pelanggan.
3.1.8 Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan
variabel independen menjelaskan variabel dependen yang dilihat melalui adjusted R square.
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Tabel 3.9 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

b
Dari persamaan di atas diperoleh koefisien
bernilai
positif dari kemampuan (X1)
Model regresi
Summary
dan motivasi (X2), terhadap kinerja (Y). Hal ini berarti bahwa: Nilai B Constant sebesar
Std.
Error
of the
3,684Model
menyatakan bahwa
jika 9ariable
(kemampuan
dan
motivasi)
dianggap
R
R Square independen
Adjusted R
Square
Estimate
konstan, maka kinerja sebesar 3,684 atau positif. Nilai B Kemampuan (X1) = 0,462
a
merupakan
koefisien
regresi
yang,602
berarti apabila ,589
kemampuan (X1) meningkat
satu point
1
,776
1,513
maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,462 dengan asumsi 9ariable motivasi
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
Nilai
B Motivasi
(X2)= 0,689 merupakan koefisien regresi yang berarti apabila
b.konstan.
Dependent
Variable:
Y
motivasi (X2) meningkat satu point maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,689
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS
dengan asumsi 9ariable kemampuan konstan.

Berdasarkan tabel 3.9 didapatkan hasil Adjusted R Square 0,589 atau 58,9%, yang
Analisis
Determinasi
(R2) menjelaskan variabel dependen sebesar 58,9% dan sisanya
artinya
variabel
independen
Analisis
determinasi
dalam lain
regresi
untuk mengetahui
sebesar 41,1%
dijelaskan
oleh variabel
yanglinier
tidakberganda
dijelaskandigunakan
dalam penelitian
ini seperti
prosentase
lokasi,
emoticalsumbangan
factor, dll. pengaruh variable independen (X1 dan X2) secara serentak
3.1.9
Uji Tvariable
(Uji Parsial)
terhadap
dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase
Uji
T
yaitu
suatu
uji untuk
pengaruh
variabel
bebas secara
variasi variable independen
yangmengetahui
digunakan signifikan
dalam model
mampu
menjelaskan
variasi
2
parsial
dan individual
terikat.
Adapun
kriteria yangprosentase
digunakan sumbangan
dalam uji
dependen.
R samaterhadap
denganvariabel
0, maka
tidak
ada sedikitpun
statistik
t yang
digunakan
dalam
penelitian
ini adalah
sebagai variable
berikut: dependen, atau variable
pengaruh
yang
diberkan
variable
independen
terhadap
Tingkat
kepercayaan
=
90%
independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variable
Tingkat
eror Sebaliknya
= 10%
dependen.
R2(0,1)
sama dengan atau mendekati 1, maka prosentase sumbangan
Maka,
df=n-k
(97-4=93)
didapat
ttabel = 1,661
pengaruh yang diberikan variable
independen terhadap variable dependen adalah

mendekati atau sempurna atau variasi variable independen yang digunakan dalam model
Tabel 3.10 Hasil Uji T (Uji Parsial)
a
menjelaskan 100% variasi variable dependen.
Dari hasil analisis regresi, terlihat hasil
Coefficients
analisis determinasi sebagai berikut:
Model

Model

R

Unstandardized
Model
Summary
Coefficients
R Square
B

Std. Error

Standardized
Coefficients

1
.879
.7722,052
(Constant)
3,834
a. Predictors (Constant),
Keampuan
(X
);
Kualitas
1 Motivasi (X2)
1

,286
layanan
di Harga
atas diperoleh,283
angka

,071

T

Sig.

4,050

,000

Adjusted
Std.Error of
R Square
The Estimate
Beta
.742 1,869
870.80
,065
,342

,079
,308 sebesar
3,573
Berdasarkan tabel
Adjusted
R Square
0.742 ,001
atau 74,2%
yang menunjukkan bahwa
variable ,002
idenpenden
Fasilitas prosentase
,253 sumbangan
,080 pengaruh
,271 kedua 3,233
(kemampuan
dan
motivasi)
terhadap
variable
dependen
(kinerja)
sebesar
74,2%.
a. Dependent Variable: Kepuasan pelanggan
Sedangkan
sisanya sebesar 25.8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable lain yang
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS
tidak
dimasukkan
dalam
penelitian
ini.
Dari hasil output SPSS
diatasmodel
maka dapat
ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1)

Pengaruh kualitas layanan (X1) terhadap kepuasan pelanggan (Y). Variabel kualitas

Pengujian
layananHipotesis
(X1) memiliki nilai thitung 4,050>ttabel 1,661 dan tingkat signifikansi
Uji t 0,000<0,10.
(PengujianHal
Hipotesis
Secara Parsial).
ini menunjukan
terdapat pengaruh kualitas layanan (X1) yang positif
kepuasan pelanggan
(Y). model regresi variable independen
Uji t dan
ini signifikan
digunakanterhadap
untuk mengetahui
apakah dalam
Service
di AUTO2000
tidak seperti signifikan
dibengkel terhadap
biasa. Sebab
service
yang diberikan
(X1 dan
X2) secara
parsial berpengaruh
variable
dependen
(Y). Dari
solution”
bagi
pelanggan.
AUTO2000
mempunyai
standarisasi
adalah
“total
hasil analisis regresi output dapat disajikan seagai berikut:
pelayanan ASA untuk memberikan layanan yang optimal kepada pelanggan.
Diantaranya adanya greeting saat pelanggan datang, penerapan standard dalam
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berpakaian, tata rambut serta make up yang dikenakan karyawan. Selain itu,
pemasangan CCTV distall service untuk memonitoring kondisi kendaraan pelanggan
yang sedang diservice agar selalu sesuai standard.
2)
Pengaruh kualitas harga (X2) terhadap kepuasan pelanggan (Y). Variabel harga (X2)
memiliki nilai thitung 3,573 > ttabel 1,661 dan tingkat signifikansi 0,001<0,10. Hal ini
menunjukan terdapat pengaruhharga (X2) yang positif dan signifikan terhadap
kepuasan pelanggan (Y).
AUTO2000 selalu berupaya memberikan memberikan program-program servis untuk
menarik pelanggan agar rutin melakukan perawatan kendaraannya diantaranya free
jasa servis untuk service berkala 10.000KM-50.000KM dan diskon jasa service 20%,
serta free oli 1 lt bagi pelanggan yang melakukan booking service, serta beragam paket
service lainnya.
3)
Pengaruh fasilitas (X3) terhadap kepuasan pelanggan (Y). Variabel Fasilitas (X3)
memiliki nilai thitung 3,233 >ttabel 1,661 dan tingkat signifikansi 0,002<0,10. Hal ini
menunjukan terdapat pengaruhfasilitas (X3) yang positif dan signifikan terhadap
kepuasan pelanggan (Y).
Fasilitas yang terdapat dibengkel AUTO2000 diantaranya ruang tunggu yang luas
yang dilengkapi dengan TV kabel, Wifi area, snack corner, dan Coffee maker agar
pelanggan merasa nyaman saat menunggu service kendaraannya. Desain ruang tunggu
memiliki sudut dinding yang terbuat dari kaca sehingga pelanggan dapat melihat dan
memantau sendiri kendaraannya yang sedang diservice dari ruang tunggu.
3.1.10 Uji F (Uji Simultan)
Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi itu dapat digeneralisasikan maka
dilakukan uji F, dengan tingkat eror 0.1 . Menentukan nilai Ftabel:
df1 = (k-1) = (4-1) = 3 (lihat kolom 3 f tabel)
df2 = (n-k) = (97-4) = 93 (lihat baris 93 f tabel)
Maka diperoleh nilai Ftabel = 2,14
Dari perhitungan SPSS diperoleh sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 3.11 Hasil Uji F (Uji Simultan)
a

Sum of
Squares

Df

Mean
Square

F

Sig.

Regression

321,688

3

107,223

46,863

,000b

Residual

212,786

93

2,288

Total

534,454

96

Model

1

ANOVA

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Hasil data yang tertera pada tabel 3.11 diperoleh nilai Fhitung46,863 > Ftabel 2,14 dengan
signifikansi 0,000<0,10. Dengan arah koefisien positif, diperoleh bahwa hipotesis yang
menyatakan variabel kualitas layanan, harga, fasilitas secara bersama-sama (simultan)
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
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Dengan adanya peningkatan kualitas layanan yang sudah terstandarisasi, dan harga
Dariterjangkau
persamaan
di atasberbagai
diperoleh
koefisien
regresi
positif
dariberagam
kemampuan
(X1)
yang
melalui
program
service
yangbernilai
ditawarkan
serta
fasilitas
dan ada
motivasi
kinerja (Y).
Halpuas
ini berarti
bahwa:service
Nilai Bkendaraannya
Constant sebesar
2), terhadap
yang
akan (X
membuat
pelanggan
merasa
melakukan
di
3,684
menyatakan
bahwa
jika
9ariable
independen
(kemampuan
dan
motivasi)
dianggap
AUTO2000 Puri kembangan karena kepuasan pelanggan akan memberikan pengaruh yang
konstan,
maka kinerja
sebesar 3,684 atau positif. Nilai B Kemampuan (X1) = 0,462
besar
pada loyalitas
pelanggan.
4.1merupakan
Kesimpulan
koefisien regresi yang berarti apabila kemampuan (X1) meningkat satu point
1) Uji
statistik(Y)
t untuk
kualitas
layanan
menunjukan
maka
kinerja
akanvariabel
meningkat
sebesar
0,462
dengan kualitas
asumsi layanan
9ariablememiliki
motivasi
nilaiNilai
thitung B4,050
lebih (X
besar
ttabel
1,661 dan koefisien
signifikansi
0,000yang
< 0,10,
makaapabila
Ho1
0,689
merupakan
regresi
berarti
konstan.
Motivasi
2)= dari
artinya
kualitas
layanan
(X
)
berpengaruh
signifikan
positif
ditolak,
dan
menerima
Ha
1
1
motivasi (X2) meningkat satu point maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,689
terhadap
pelanggan (Y)
yang berarti terdapat pengaruh kualitas layanan
dengan
asumsikepuasan
9ariable kemampuan
konstan.
terhadap kepuasan pelanggan secara parsial.
2) Uji statistik t untuk variabel
harga menunjukan harga memiliki nilai thitung 3,573 lebih
Analisis
Determinasi (R2)
besar dari ttabel 1,661 dan signifikansi 0,001 < 0,10 , maka Ho2 ditolak, dan menerima
Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
Ha2 artinya harga (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pelanggan
prosentase
sumbangan pengaruh variable independen (X dan X2) secara
secaraparsial.
serentak
(Y) yang berarti terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan1 pelanggan
terhadap
variable
dependen
(Y).
Koefisien
ini
menunjukkan
seberapa
besar
prosentase
3) Uji statistik t untuk variabel fasilitas menunjukan fasilitas memiliki nilai thitung 3,233
variasi
variable
independen
yangdan
digunakan
dalam
model
mampu
lebih
besar
dari ttabel 1,661
signifikansi
0,002
< 0,10
,makamenjelaskan
Ho3 ditolak,variasi
dan
2
dependen.
R
sama
dengan
0,
maka
tidak
ada
sedikitpun
prosentase
kepuasan
menerima Ha3 artinya fasilitas (X3) berpengaruhsignifikan positif terhadap sumbangan
pengaruh
yang (Y)
diberkan
variableterdapat
independen
terhadap
variable
dependen,
variable
pelanggan
yang berarti
pengaruh
fasilitas
terhadap
kepuasanatau
pelanggan
independen
yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variable
secara parsial.
dependen.
Sebaliknya
R2 sama
denganF atau
mendekati
1, maka
prosentase
sumbangan
4) Dari hasil
pengelitian
uji statistik
didapat
nilai Fhitung
sebesar
46,863 sedangkan
pengaruh
diberikan
independen
terhadap
adalah
dengan variable
taraf signifikansi
0,10 dan
jumlah variable
sampel 97dependen
maka diperoleh
untuk yang
nilai Ftabel
Ftabel sebesar
2,41. Karena
signifikansi
lebih kecil dari
maka model
regresi
mendekati
atau sempurna
atau nilai
variasi
variable independen
yang0,10
digunakan
dalam
model
=
46,863>F
dapat
digunakan
untuk
memprediksi
kepuasan
pelanggan.
Hasil
F
hitung
menjelaskan 100% variasi variable dependen. Dari hasil analisis regresi,
terlihat tabel
hasil
2,41determinasi
dan sig = sebagai
0,000<0,10
maka Ho4 ditolak dan menerima Ha4 artinya kualitas
analisis
berikut:
layanan, harga, dan fasilitas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap
kepuasan pelanggan.
Model Summary
4.2 Saran
Model
R
R Square
Adjusted
Std.Error of
1) Diharapkan perusahaan terus meningkatkan kualitas pelayanannya serta selalu
R Square
The Estimate
memperhatikan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan seperti selalu
1
870.80
berkomunikasi
dan .879
berinteraksi secara.772
aktif dengan para.742
pelanggan sehingga
para
a. Predictors
(Constant),
Keampuan
(X
);
Motivasi
(X
)
1
2
pelanggan tidak merasa asing
2) Diharapkan perusahaan dapat memberikan diskon maupun promo yang lebih banyak
Berdasarkan
tabel
di atas
angka
Adjusted R Square sebesar 0.742 atau 74,2%
serta lebih
variatif
lagi diperoleh
untuk menarik
pelanggan.
yang
menunjukkan
bahwa prosentase
pengaruh
kedua
variable
idenpenden
3) Diharapkan
perusahaan
dapat selalusumbangan
menjaga dan
memelihara
fasilitas
yang
tersedia
(kemampuan
dan merasa
motivasi)
terhadap
variable perbaikan
dependenkendaraannya.
(kinerja) sebesar 74,2%.
agar pelanggan
nyaman
saat menunggu
Sedangkan
sisanya
sebesar
25.8% dipengaruhi
dijelaskan
oleh variablekepuasan
lain yang
4) Diharapkan
dapat
meningkatkan
faktor-faktor atau
lain yang
dapat meningkatkan
tidakpelanggan
dimasukkanselain
dalamdimensi-dimensi
model penelitianyang
ini. sudah diteliti oleh peneliti. Dengan
meningkatkan faktor-faktor lain tersebut, diharapkan dapat menjadi dasar menuju
terwujudnya
pelanggan yang loyal dan setia.
Pengujian
Hipotesis

Uji t (Pengujian Hipotesis Secara Parsial).
Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variable independen
(X1 dan X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable dependen (Y). Dari
hasil analisis regresi output dapat disajikan seagai berikut:
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