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ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), 

NET PROFIT MARGIN (NPM), DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP 

HARGA SAHAM PT ANEKA TAMBANG TBK PERIODE 2015-2021 PER 

KUARTAL 

 

YUSTINUS RAWI DANDONO 

(DOSEN STIE BHAKTI PEMBANGUNAN) 

PATRISIA CRISTANTINA BATE PIRI 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Current Ratio (CR), Debt to                                    

Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Return On Equity (ROE) terhadap 

Harga Saham PT Aneka Tambang Tbk Periode 2015-2021 perkuartal baik secara parsial 

maupun secara simultan. Adapun sumber data yang digunakan merupakan data sekunder 

berupa laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk yang diambil di website resmi 

perusahaan (www.antam.com) serta dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Metode 

analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda meliputi uji asumsi klasik, uji 

parsial (t) dan uji simultan (F). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial variabel CR, DER dan NPM tidak 

berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan variabel ROE berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Secara simultan variabel CR, DER, NPM dan ROE 

berpengaruh terhadap harga saham. Nilai adjusted R-squared dalam penelitian ini sebesar 

0,547 yang artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat 

sebesar 54,7% sedangkan sisanya sebesar 45,3% dijelaskan oleh variabel bebas lain seperti 

Debt to Asset Ratio (DAR), Return On Asset (ROA), Return On Investment (ROI), Total 

Asset Turn Over (TATO), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Earning 

Per Share (EPS) dan Dividend Per Share (DPS). 

Kata kunci : Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin 

(NPM), Return On Equity (ROE) dan Harga Saham. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pasar modal merupakan salah satu sarana pembentukan modal dan tempat mengalokasikan 

dana yang dapat diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna menunjang 

pembiayaan untuk pembangunan nasional. Selain itu pasar modal juga menyediakan 

alternatif investasi bagi pemilik modal. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau 

sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan 

dimasa yang akan datang (Syahyunan 2015:1). 

Pada perusahaan yang sudah go public sangat penting bagi mereka untuk mengetahui 

pergerakan nilai pasar yang terjadi karena itu merupakan daya tarik utama bagi para investor. 

Selain itu, dengan perusahaan terdaftar sebagai Location Quotient 45 (LQ45) yaitu suatu 

indeks yang mengukur kinerja dari 45 harga saham yang memiliki likuiditas yang tinggi dan 

kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik, tentu akan 

menjadi  nilai tambah untuk menarik investor. Dalam melakukan investasi saham, investor 

harus mempertimbangkan hubungan trade-off antara risk dan return dengan cara menilai 

kinerja perusahaan. Untuk menilai kinerja perusahaan baik atau buruk dapat dilakukan 

dengan menggunakan berbagai cara salah satunya dapat menggunakan model analisis rasio 

keuangan (Fahmi, 2012:43). 
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Perusahaan yang akan diteliti adalah PT Aneka Tambang Tbk periode 2015- 2021. Penulis 

memilih PT Aneka Tambang Tbk karena Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta 

ton Ni (nikel). Jumlah cadangan tersebut merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia 

yang mencapai 139.419.000 ton Ni. Data tersebut berdasarkan data Kementrian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020. Besarnya permintaan nikel diperkirakan akan terus 

meningkat karena adanya transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti peningkatan 

permintaan kendaraan listrik. Perusahaan Jasa Transportasi di Indonesia seperti Grab, Gojek 

dan Maxim kini menggunakan motor listrik guna mendukung konservasi energi (Bisnis.com 

12/11/2021). Beberapa mobil listrik seperti Tesla, Lexus, Mitsubishi, Mercedes Benz, 

Toyota, BMW, dan sebagainya juga digadang-gadang akan menjadi mobil masa depan 

dengan green energy yang membutuhkan bahan baku nikel. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap Harga Saham PT Aneka Tambang 

Tbk periode 2015-2021 per kuartal secara parsial? 

2) Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Harga Saham PT Aneka 

Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal secara parsial? 

3) Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap Harga Saham PT Aneka 

Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal secara parsial? 

4) Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap Harga Saham PT Aneka 

Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal secara parsial? 

5) Apakah Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), 

Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap Harga Saham PT Aneka Tambang Tbk 

periode 2015-2021 per kuartal secara simultan? 

 

LANDASAN TEORI 
 

Menurut Aziz, Mintarti, dan Nadir (2015:15) pasar modal adalah pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik surat  utang (obligasi), 

ekuitas (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. 

Menurut Anisa (2018:12) pasar modal merupakan mekanisme transaksi jual beli 

instrumen pasar modal jangka panjang antara penjual dan pembeli baik individu ataupun 

badan usaha. 

Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian efek. 

Transaksi ini dilaksanakan dalam suatu lembaga resmi yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) adalah suatu sistem yang terorganisasi 

yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung (Budisantoso dan Triandaru, 2006:279). 

 

Instrumen Pasar Modal 

Instrumen pasar modal adalah berbagai efek atau surat berharga yang umumnya   diperjual 

belikan di pasar modal. Tandelilin (2010) mengemukakan yang termasuk instrumen pasar 

modal yaitu : 

1) Saham 

Saham yaitu surat tanda bukti kepemilikan atas aset perusahaan dan ini merupakan jenis 

sekuritas yang paling populer di pasar modal. 

2) Obligasi 

Obligasi adalah sertifikat kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan 

bahwa investor sebagai pemegang obligasi sudah meminjam sejumlah uang pada 

emiten. 
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Aset Lancar 
�� = 

Kewajiban Lancar 

Total Utang 
��� = 

Total Ekuitas 

3) Reksadana 

Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan pemiliknya menitipkan sejumlah dana 

pada perusahaan reksadana untuk dikelola manajer profesional. 

4) Instrumen Derivatif 

Instrumen ini merupakan sekuritas turunan dari sekuritas lain. Terdapat beberapa jenis 

instrumen derivatif yaitu opsi, future, waran, dan right issue. 

Sedangkan istrumen-instrumen pasar modal di Indonesia menurut Sunariyah (2010) 

terdapat beberapa jenis yaitu : 

1) Saham Biasa (Common Stocks) 

2) Saham Preferen (Preferred Stock) 

3) Obligasi Konversi (Convertible Bond) 

4) Right 

5) Waran 

6) Reksa Dana 

7) Efek Derivatif 

8) Efek Syariah 

 

Current Ratio (CR) 

Current ratio menunjukan tingkat keamanan (margin of safety) kreditor jangka  pendek, 

atau kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang tersebut (Munawir, 2010:72). 

Untuk menghitung current ratio menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Debt to Equity Ratio (DER) 

 

Debt to equity ratio merupakan perbandingan antara total utang terhadap total modal 

sendiri yang dimiliki perusahaan (Wendy, 2013). Debt to equity ratio menunjukan efisiensi 

perusahaan dalam memanfaatkan akuitas pemilik dalam rangka mengantisipasi utang 

jangka panjang maupun utang jangka pendek (Erina, 2016).Debt to equity ratio merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset, 

dengan kata lain rasio ini digunakan sebagai alat ukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai 

oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap biaya aset (Hery, 

2016:166). Rumus DER menurut Kasmir (2018:158) : 

 

 

Net Profit Margin (NPM) 

Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya laba bersih 

perusahaan dibandingkan dengan penjualannya (Brigham dan Houston, 2013:107). NPM 

dapat dihitung dengan rumus: 
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H1 

Debt to Equity Ratio (DER) 

 

(X2) H2 

Harga Saham 

H3 (Y) 

H4 

H5 

 
Laba Bersih Setelah Pajak 

!"# = 
Penjualan 

Laba Bersih Setelah Pajak 
�$� = 

Total Ekuitas 

Current Ratio (CR) 

 

(X1) 

  

Net Profit Margin (NPM) 

(X3) 
 

Return On Equity (ROE) 

 

(X4) 

 

 

Return On Equity (ROE) 

Menurut Kasmir (2015:104) return on equity adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik 

perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumus untuk menghitung ROE 

adalah:  

 

 

Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 1 

Model Kerangka Pemikiran 
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Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, penelitian 

terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho1 : Current Ratio (CR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham PT 

Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal. 

Ha1 : Current Ratio (CR) memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham PT Aneka 

Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal. 

Ho2 : Debt to Equity Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham PT Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal. 

Ha2 : Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham PT 

Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal. 

Ho3 : Net Profit Margin (NPM) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

PT Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal. 

Ha3 : Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham PT 

Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal. 

Ho4 : Return On Equity (ROE) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

Saham PT Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal. 

Ha4 : Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham Saham 

PT Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal. 

Ho5 : Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM) dan 

Return On Equity (ROE) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

PT Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal. 

Ha5 : Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM) dan 

Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham PT 

Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal. 

 

HASIL PENELITIAN 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan 

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model   distribusi yang baik 

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Hasil uji normalitas secara grafik probability plot dengan menggunakan SPSS versi 25 untuk 

variabel Harga Saham ditunjukan dengan grafik dibawah ini. 

Gambar 2 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Output SPSS versi 25 (data diolah) 
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Berdasarkan tampilan gambar 2 Normal P-Plot gambar, dapat disimpulkan bahwa pola 

grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik Normal P-Plot, 

menunjukan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian. 

 

Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang 

tidak dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak 

adanya masalah multikolinearitas. Nilai yang umum dipakai adalah nilai Tolence diatas 0.10 

atau sama dengan nilai VIF dibawah 10. 

Tabel 1 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant

) 

1297.283 1080.756  1.200 .242   

CR -2.447 2.182 -.184 -1.121 .274 .625 1.599 

DER -.209 11.895 -.003 -.018 .986 .547 1.827 

NPM -18.695 25.068 -.189 -.746 .463 .260 3.850 

ROE 128.337 42.573 .845 3.015 .006 .213 4.686 

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM 

Sumber : Output SPSS versi 25 (data diolah) 
 

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa tidak terdapat nilai Tolerance dibawah 0.10 dan tidak 

ada nilai VIF diatas 10. Hal ini berarti keempat variabel independent tersebut tidak terdapat 

hubungan multikolinearitas dan dapat digunakan untuk memprediksi Harga Saham PT 

Aneka Tambang Tbk periode pengamatan 2015- 2021 per kuartal. 
 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. 
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Gambar 3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

Sumber : Output SPSS versi 25 (data diolah) 

 

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar dengan pola 

yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tidak berkumpul disatu tempat, 

serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

masalah Heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah sebuah model regresi linear terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t 1 

(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi (Singgih, 

2015:192). Pengambilan keputusan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut : 

1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2) Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Durbin-Watson 

Model Summaryb 

 

 

 

Mo 

del 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

Squa 

re 

 

 

 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics  

 

 

Durbin- 

Watson 

 

R Square 

Change 

F 

Chan 

ge 

 

 

 

df1 

 

 

 

df2 

 

Sig. F 

Change 

1 .784a .614 .547 405.082 .614 9.159 4 23 .000 .773 

a. Predictors: (Constant), ROE, CR, DER, NPM 

b. Dependent Variable: HARGA SAHAM 

Sumber : Output SPSS versi 25 (data diolah) 

 

Pada tabel 2 hasil pengujian autokorelasi berdasarkan sampel (n) 28 dan jumlah 

variabel  independent 4 (k-1) menunjukan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 0.773 

dimana nilai Durbin Watson terletak antara -2 dan 2. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi autokorelasi. 

 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coeffients berdasarkan output SPSS 
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versi 25 terdapat keempat variabel independen yaitu CR, DER, NPM, dan ROE terhadap 

Harga Saham ditunjukan pada tabel berikut : 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1297.283 1080.756  1.200 .242   

CR -2.447 2.182 -.184 -1.121 .274 .625 1.599 

DER -.209 11.895 -.003 -.018 .986 .547 1.827 

NPM -18.695 25.068 -.189 -.746 .463 .260 3.850 

ROE 128.337 42.573 .845 3.015 .006 .213 4.686 

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM 

Sumber : Output SPSS versi 25 (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 3  maka dapat disimpulkan persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut : 

Y = 1.297,283 – 2.447 X1 – 0.209 X2 – 18.695 X3 + 128.337 X4 

HS = 1.297,283 – 2.447 CR – 0.209 DER – 18.695 NPM + 128.337 ROE 

Berdasarkan model regresi dan tabel maka hasil regresi berganda dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Persamaan regresi linier diatas, diketahui mempunyai konstanta sebesar 1.297,283 

dengan tanda positif sehingga besaran konstanta menunjukan bahwa jika variabel-

variabel independent (CR, DER, NPM dan ROE) diasumsikan konstan atau nol, maka 

variabel dependent yaitu Harga Saham bernilai positif  sebesar 1.297,283. 

2) Koefisien variabel CR sebesar -2,447. Artinya jika DER, NPM dan ROE tetap, CR 

mengalami kenaikan satu satuan maka Harga Saham menurun sebesar 2,447. 

3) Koefisien variabel DER sebesar -0,209. Artinya jika CR, NPM dan ROE tetap, DER 

mengalami kenaikan satu satuan maka Harga Saham menurun sebesar 0,209. 

4) Koefisien variabel NPM sebesar -18.695. Artinya jika CR, DER dan ROE tetap, NPM 

mengalami kenaikan satu satuan maka Harga Saham menurun sebesar 18,695. 

5) Koefisien variabel ROE sebesar 128,337. Artinya jika CR, DER dan NPM tetap, ROE 

mengalami kenaikan satu satuan maka Harga Saham meningkat sebesar 128,337. 

 

Hasil Uji T (Uji Parsial) 

Uji t yang bertujuan untuk melihat tingkat signifikansi suatu variabel secara parsial 

terhadap variabel terikat yaitu Harga Saham. Dengan tingkat signifikansi 0,05/2 = 0,025 (uji 

dua sisi) dan df = (n-k-1) = (28-4-1) = 23 diperoleh t tabel sebesar 2.068. Hasil analisis 

regresi guna menguji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut: 
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Tabel 4 

Hasil Uji t Statistik (Uji Parsial) 

Coefficientsa 

 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1297.283 1080.756  1.200 .242   

CR -2.447 2.182 -.184 -1.121 .274 .625 1.599 

DER -.209 11.895 -.003 -.018 .986 .547 1.827 

NPM -18.695 25.068 -.189 -.746 .463 .260 3.850 

ROE 128.337 42.573 .845 3.015 .006 .213 4.686 

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM 

Sumber : Output SPSS versi 25 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat hasil perhitungan masing-masing variabel  bebas 

terhadap variabel terikat dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1) Variabel Current Ratio (CR) 

Dari tabel dapat dilihat hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Current Ratio (CR) 

diperoleh nilai t-hitung -1.121 dengan t-tabel sebesar 2.068. Nilai t-hitung lebih kecil 

dari t-tabel (-1.121 < 2.068). Dengan tingkat signifikan 0.625 > 0.05 sehingga 

kesimpulannya adalah Current Ratio (CR) tidak memiliki pengaruh terhadap Harga 

Saham. 

2) Variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

Dari tabel dapat dilihat hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Debt to Equity Ratio 

(DER) diperoleh nilai t-hitung -0.018 sedangkan t-tabel sebesar Nilai t-hitung lebih kecil 

dari t-tabel (-0.018 < 2.068). Dengan tingkat signifikan 0.986 > 0.05 sehingga 

kesimpulannya adalah Debt to Equity Ratio(DER) tidak memiliki pengaruh terhadap 

Harga Saham. 

3) Variabel Net Profit Margin (NPM) 

Dari tabel 4.11 dapat dilihat hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Net Profit 

Margin (NPM) diperoleh nilai t-hitung -0.746 sedangkan t-tabel sebesar 2.068. Nilai t-

hitung lebih kecil dari t-tabel (-0.746 < 2.068). Dengan tingkat signifikan 0.463 > 0.05 

sehingga kesimpulannya adalah Net Profit Margin (NPM) tidak memiliki pengaruh 

terhadap Harga Saham. 

4) Variabel Return On Equity (ROE) 

Dari tabel 4.11 dapat dilihat hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Return On 

Equity (ROE) diperoleh nilai t-hitung 3.015 sedangkan t-tabel sebesar 2.068. Nilai t-

hitung lebih besar dari t-tabel (3.015 > 2.068). Dengan tingkat signifikan 0.006 < 0.05 

sehingga kesimpulannya adalah Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Harga Saham. 

 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara 

simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependent. F-tabel dapat dicari pada statistik 

pada signifikan 0,05 df1 = k-1 atau df1 = 5-1 = 4 dan df2 = 28- 5 = 23 (k adalah jumlah 

variabel) diperoleh F tabel sebesar 2.80. Hasil analisis regresi guna menguji hipotesis dapat 

dilihat pada tabel 5 sebagai berikut: 
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Tabel 5 

Hasil Uji F-Statistik (Uji Simultan) 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6011720.526 4 1502930.131 9.159 .000b 

Residual 3774110.153 23 164091.746   

Total 9785830.679 27    

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM 

b. Predictors: (Constant), ROE, CR, DER, NPM 

Sumber : Output SPSS versi 25 (data diolah) 

 

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukan nilai F-hitung sebesar 9.159 

dengan signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05 dan nilai 

F-hitung lebih besar dari F-tabel yaitu 9.159 > 2.80, jadi hipotesis diterima. Kesimpulannya 

adalah Current ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan 

Return On Equity (ROE) secara bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel independent yaitu Current ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Return On Equity (ROE) 

secara simultan atau bersama-sama akan berpengaruh terhadap Harga Saham. 

 

Hasil Uji Analisis Koefisien Korelasi 

Penelitian ini menggunakan koefisien korelasi brivariate product moment person. 

Koefisien ini mengukur keeratan hubungan antara hasil pengamatan dari populasi yang 

mempunyai dua varian (brivariate). Perhitungan ini mensyaratkan bahwa populasi sampel 

mempunyai dua varian dan berdistribusi normal. Hasil  perhitungan koefisien korelasi 

tersebut dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6 

Hasil Uji Koefisien Korelasi 

Correlations 

 

 HARGA 

 

SAHAM 

 

 

CR 

 

 

DER 

 

 

NPM 

 

 

ROE 

HARGA 

SAHAM 

Pearson Correlation 1 -.463* -.295 .587** .757** 

Sig. (2-tailed)  .013 .127 .001 .000 

N 28 28 28 28 28 

CR Pearson Correlation -.463* 1 -.205 -.280 -.395* 

Sig. (2-tailed) .013  .296 .150 .038 

N 28 28 28 28 28 

DER Pearson Correlation -.295 -.205 1 -.502** -.503** 

Sig. (2-tailed) .127 .296  .006 .006 

N 28 28 28 28 28 

NPM Pearson Correlation .587** -.280 -.502** 1 .856** 

 Sig. (2-tailed) .001 .150 .006  .000 

 N 28 28 28 28 28 

ROE Pearson Correlation .757** -.395* -.503** .856** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .038 .006 .000  

N 28 28 28 28 28 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Output SPSS versi 25 (data diolah) 

 

Dari tabel 6, hasil perhitungan koefisien korelasi sebagai berikut : 

1) Current Ratio (CR) terhadap harga saham sebesar -0.463 maka hubungan antara 

Current Ratio (CR) dan Harga Saham sangat lemah dengan signifikansi (sig. 2-tailed) 

sebesar 0.013 < 0.05 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara Current 

Ratio (CR) dengan Harga Saham. 

2) Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham sebesar -0.295 maka hubungan 

antara Debt to Equity Ratio (DER) dan Harga Saham sangat lemah dengan signifikansi 

(sig. 2-tailed) sebesar 0.000 < 0.05 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

antara Debt to Equity Ratio (DER) dengan Harga Saham. 
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3) Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham sebesar 0.587 maka hubungan  antara 

Net Profit Margin (NPM) dan Harga Saham sedang dengan signifikansi (sig. 2-tailed) 

sebesar 0.001 < 0.05 jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara Net Profit 

Margin (NPM) dengan Harga Saham, dimana semakin tinggi Net Profit Margin (NPM) 

maka Harga Saham semakin meningkat. 

4) Return On Equity (ROE) terhadap harga saham sebesar 0.757 maka hubungan antara 

Return On Equity (ROE) dan Harga Saham kuat dengan signifikansi (sig. 2-tailed) 

sebesar 0.000 < 0.05 jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara Return On 

Equity (ROE) dengan Harga Saham, dimana semakin tinggi Return On Equity (ROE) 

maka Harga Saham semakin meningkat. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variasi variabel terikat dapat diketahui dari 

besarnya nilai koefisien (R2) yang berbeda antara nol dan satu. 

Tabel 7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

 

 

Mo 

del 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

Square 

 

 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics  

 

Durbin- 

Watson 

R 

Square 

Change 

 

F 

Change 

 

 

 

df1 

 

 

 

df2 

 

Sig. F 

Change 

1 .784 

a 

.614 .547 405.082 .614 9.159 4 23 .000 .773 

a. Predictors: (Constant), ROE, CR, DER, NPM 

b. Dependent Variable: HARGA SAHAM 

Sumber : output SPSS versi 25 (data diolah) 
 

Dari tabel 7 menunjukan seberapa besar presentase pengaruh varibael Current ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Return On Equity (ROE) 

secara simultan terhadap variabel Harga Saham. Dari tabel model Summary dapat diketahui 

nilai R2 (Ajusted R Square) sebesar 0.547 atau 54.7%. Artinya 54.7% Harga Saham 

dipengaruhi oleh keempat variabel bebas Current ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

Net Profit Margin (NPM), dan Return On Equity (ROE). Sedangkan untuk sisanya 0.453 

atau 45.3% dipengaruhi oleh variabel bebas lain seperti Debt to Asset Ratio (DAR), Return 

On Asset (ROA), Return On Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), Price 

Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Earning Per Share (EPS) dan Dividend 

Per Share (DPS). 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan 

penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

1) Variabel Current Ratio (CR) 

Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Current Ratio (CR) diperoleh nilai t-hitung -

1.121 dengan t-tabel sebesar 2.068. Nilai t-hitung lebih kecil dari t- tabel (-1.121 < 

2.068). Dengan tingkat signifikan 0.625 > 0.05 maka Ho1 diterima dan Ha1 ditolak. 

Kesimpulannya Current Ratio (CR) tidak memiliki pengaruh terhadap Harga Saham PT 

Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal. 
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2) Variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Debt to Equity Ratio (DER) diperoleh nilai 

t-hitung -0.018 sedangkan t-tabel sebesar 2.068. Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-

0.018 < 2.068). Dengan tingkat signifikan 0.986 > 0.05 maka Ho2 diterima dan Ha2 

ditolak. Kesimpulannya Debt to Equity Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh terhadap 

Harga Saham PT Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal. 

3) Variabel Net Profit Margin (NPM) 

Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Net Profit Margin (NPM) diperoleh nilai t-

hitung -0.746 sedangkan t-tabel sebesar 2.068. Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-

0.746 < 2.068). Dengan tingkat signifikan 0.463 > 0.05 maka Ho3 diterima dan Ha3 

ditolak. Kesimpulannya Net Profit Margin (NPM) tidak memiliki pengaruh terhadap 

Harga Saham PT Aneka Tambang Tbk 2015-2021 per kuartal. 

4) Variabel Return On Equity (ROE) 

Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel Return On Equity (ROE) diperoleh nilai t-

hitung 3.015 sedangkan t-tabel sebesar 2.068. Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel 

(3.015 > 2.068). Dengan tingkat signifikan 0.006 < 0.05 maka Ho4 ditolak dan Ha4 

diterima. Kesimpulannya Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Harga Saham PT Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 per 

kuartal. 

5) Berdasarkan hasil uji F menunjukan nilai F-hitung sebesar 9.159 dengan signifikansi 

sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05 dan nilai F-hitung lebih 

besar dari F-tabel yaitu 9.159 > 2.64, maka Ho5 ditolak dan Ha5 diterima. 

Kesimpulannya Current ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin 

(NPM), dan Return On Equity (ROE) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel independent 

yaitu Current ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan 

Return On Equity (ROE) secara simultan atau bersama-sama akan berpengaruh 

terhadap Harga Saham PT Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 per kuartal. 

6) Berdasarkan uji Koefisien Determinasi diperoleh hasil Adjusted R Square sebesar 0.547 

atau 54.7%. Artinya Harga Saham PT Aneka Tambang Tbk periode 2017-2021 per 

kuartal dipengaruhi oleh variabel Current ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net 

Profit Margin (NPM), dan Return On Equity (ROE). Sedangkan untuk sisanya yaitu 

sebesar 0.453 atau 45.3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model seperti Debt 

to Asset Ratio (DAR), Return On Asset (ROA), Total Asset Turn Over (TATO), Price 

Earning Ratio (PER), Earning Per Share (EPS), Return On Investment (ROI), dan 

Dividend Per Share (DPS). 
 

Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Penelitian ini hanya terbatas pada PT Aneka Tambang Tbk periode 2015-2021 dengan 

menggunakan data laporan keuangan per kuartal sehingga hasil penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasi pada perusahaan lain. 

2) Penelitian ini hanya menguji faktor fundamental perusahaan yang mempengaruhi harga 

saham yaitu rasio keuangan. Rasio yang dipilih yaitu Current ratio (CR), Debt to Equity 

Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Return On Equity (ROE). 

3) Penelitian ini hanya menggunakan 7 tahun periode penelitian, sehingga kurang 

mencerminkan keadaan pasar modal sebenarnya. 

4) Perusahaan yang diteliti hanya terdiri dari 1 perusahaan saja yaitu PT Aneka Tambang 

Tbk, sehingga ketidakpuasan terhadap hasil penelitian kemungkinan  besar terjadi. 
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Rekomendasi 

Dalam penelitian ini terdapat rekomendasi yang diajukan oleh peneliti, adapun rekomendasi 

tersebut sebagai berikut : 

1) Bagi perusahaan, diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja 

keuangan agar dapat dan semakin menarik minat investor serta memudahkan 

perusahaan dalam memperoleh modal. 

2) Bagi pemakai laporan keuangan yang akan mengambil keputusan hendaknya jangan 

hanya mengandalkan data Current ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit 

Margin (NPM), dan Return On Equity (ROE), tetapi perlu memperhatikan faktor-faktor 

dan rasio keuangan lainnya yang berhubungan dengan harga saham. 

3) Bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak lagi variabel independent-nya dan 

menggunakan variabel lain, serta memperbanyak sampel penelitian agar penelitian 

selanjutnya semakin tepat dan akurat. 

4) Bagi masyarakat diharapkan mampu untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi 

dengan cara melihat kinerja dan perkembangan perusahaan yang bersangkutan melalui 

informasi yang didapatkan dalam laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh 

perusahaan. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan 

manajerial, leverage, dan profitabilitas terhadap konservatisme akuntansi pada 

perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Populasi pada penelitian ini adalah salah perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar dan menerbitkan laporan keuangan di Bursa efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019. Pemilihan sampel penelitian 

menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan memperoleh sampel sebanyak 16 

perusahaan selama tiga tahun pengamatan. Data yang digunakan pada penelitian 

ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis regeresi linier 

berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan uji t, uji F dan uji 

koefisein determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi, sedangkan variabel leverage dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. Secara simultan 

variabel struktur kepemilikan manajerial, leverage, dan profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi.  

Kata kunci : Konservatisme Akuntansi, Struktur Kepemilikan Manajerial, 

Leverage, Profitabilitas. 

PENDAHULUAN 
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1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu dalam menjalankan 
usahanya, dan ingin dapat memenuhi kepentingan para anggota maupun 
pemegang sahamnya. Kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan 
perusahaan merupakan suatu prestasi bagi manajemen perusahaan tersebut. 
Sebuah perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada investor atas pengelolaan 
sumber daya perusahaan yang telah dipercayakan kepada manajemen untuk 
menyediakan dan melaporkan keuangan perusahaan berdasarkan Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi 
Indonesia (IAI). Dalam sebuah perusahaan harus memiliki kinerja manajemen 
yang sehat dan efisien untuk mendapatkan keuntungan atau laba, untuk itu 
perusahaan perlu menganalisis laporan keuangan yang berguna untuk menilai 
kinerja suatu perusahaan tersebut. Laporan keuangan (financial statements) adalah 
dokumen penting yang berisi proses pencatatan transaksi keuangan suatu 
perusahaan. Laporan keuangan merupakan yang pada umumnya terdiri atas neraca 
serta perhitungan laba rugi dan juga perubahan ekuitas. Neraca menunjukan 
sejumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari sebuah perusaahan dalam periode 
tertentu. Sementara laba rugi menggambarkan berbagai hasil dan juga beban 
perusahaan yang berhasil diraih. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan 
harus memenuhi persyaratan dan dan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi sesuai 
standar yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).  

PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu 
timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di 
dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di 
dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tersebut akan mengakibatkan angka-angka 
yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan 
laba yang cenderung konservatif. Konservatisme merupakan reaksi yang berhati-
hati atas ketidakpastian yang ada agar ketidakpastian dan risiko yang berkaitan 
dalam situasi bisnis dapat dipertimbangkan dengan cukup memadai. Menurut 
Belkaoui (2012), konservatisme akuntansi adalah suatu sikap pesimistis secara 
umum ketika memilih teknik akuntansi untuk pelaporan keuangan. Prinsip yang 
mengimplikasikan bahwa nilai terendah dari aktiva dan pendapatan serta nilai 
tertinggi dari kwajiban dan beban yang sebaiknya dipilih untuk dilaporkan. 
Prinsip konservatisme dapat digunakan untuk memprediksikan laba dan kondisi 
keuangan persuahaan pada masa yang akan datang, karena dengan menggunakan 
prinsip konservatisme, perusahaan akan menjadi lebih berhati-hati dalam 
menghadapi ketidakpastian ekonomi dimasa mendatang. Ada beberapa argumen 
yang mendukung dan menolak adanya konservatisme akuntansi. Argumen 
tersebut yang mendukung konsep konservatisme antara lain, konservatisme dan 
akuntan yang penting untuk dapat mengimbangi optimisme berlebihan dari 
manajer dan pemilik, penilaian lebih saji laba lebih berbahaya dari pada kurang 
saji laba (konsekuensi kebangkrutan lebih serius dari pada keuntungan), dan untuk 
mengurangi risiko (risiko membayar pajak, risiko diawasi pemerintah dan para 
analis sekuritas, risiko pembayaran yang tinggi untuk investor). 
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Terdapat beberapa kasus atau skandal keuangan terkait dengan penerapan 
konservatisme akuntansi, tercatat pada perusahaan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) 
melakukan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, dampak kesalahan 
tersebut mengakibatkan overstated laba pada laba bersih untuk tahun yang 
berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari 
penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT Kimia Farma Tbk. Selain itu ada PT 
Hanson International Tbk , Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi 
kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai 
tidak teliti dalam penyajian laporan keuangan. PT Hanson International Tbk 
didenda sebesar Rp 5 miliar dikarenakan salah menyaji laporan keuangan 
perusahaan sejak tahun 2016. Dan ada pula kasus pada PT Garuda Indonesia yaitu 
ditemukan pelanggaran dalam laporan keuangannya pada tahun buku 2018 yang 
menyebutkan bahwa PT Garuda Indonesia mencatatkan nilai kerjasama dengan 
PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) sebesar US$ 239 juta atau sama dengan Rp 
3,5 triliun. 

Dari beberapa kasus yang telah terjadi pada Indofarrma, Hanson, dan 
Garuda dapat disimpulkan yaitu bahwa terjadinya kegagalan pada penerapan suatu 
konservatisme akuntansi. Dimana pihak manajemen tidak berhati-hati dalam 
melakukan penyajian laporan keuangan sehingga dapat mengakibatkannya 
overstate laba pada laba bersih. Dalam hal ini perusahaan dinilai memiliki 
optimisme yang berlebihan dalam mengakui laba, sehingga menyebabkan nilai 
laba yang menjadi lebih besar daripada yang seharusnya. Ada banyaknya 
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi menajemen dalam menerapkan suatu 
konservatisme akuntansi, diantaranya adalah struktur kepemilikan manajerial. 
Struktur kepemilikan manajerial merupakan jenis institusi atau perusahaan yang 
memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan 
manajerial menggambarkan presentase jumlah saham yang dimiliki manajemen 
yaitu meliputi, presiden komisaris, dewan direksi, dan karyawan dari seluruh 
jumlah saham yang ada di perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki 
presentase kepemilikan manajerial yang lebih tinggi yaitu menunjukan pola yang 
lebih konservatif dalam pelaporan pendapatannya. Faktor lain yang dapat 
mempengaruhi konservatisme akuntansi adalah leverage (tingkat hutang). Tingkat 
hutang adalah penggunaan sumber dana dan juga aset perusahaan yang 
mempunyai fixed cost (biaya tetap). Sumber dana yang diperoleh adalah dari 
pinjaman. Leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai 
dengan utang. Apabila perusahaan tidak mempunyai leverage atau leverage 

faktornya = 0, itu, artinya perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan 
modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang. 

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi konservatisme akuntansi adalah 
profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 
dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva 
maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas, semakin tinggi profitabilitas maka 
perusahaan akan lebih cenderung menerapkan prinsip konservatisme akuntansi 
dengan bertujuan agar laba yang diperoleh perusahaan tidak terlalu berfluktuasi. 
Penelitian tentang konservatisme akuntansi telah banyak dilakukan, tetapi 
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hasilnya masih belum konsisten. Dari beberapa uraian latar belakang yang telah 
disebutkan dan adanya penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka 
peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan menggunakan sampel pada perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2017-2019. Maka 
dengan ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “ Analisis Pengaruh 

Stuktur Kepemilikan Manajerial, Leverage, dan Profitabilitas terhadap 

Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang 

Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah 
pada penelitian ini adalah : 
1) Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019? 

2) Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi 
pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2017-2019? 

3) Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap konservatisme 
akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019? 

4) Apakah struktur kepemilikan manajerial, leverage, dan profitabilitas secara 
bersama berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi pada 
perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2017-2019? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya pada 
penelitian ini, yaitu : 
1) Untuk menguji dan menganalisis apakah struktur kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan 
manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2017-2019. 

2) Untuk menguji dan menganalisis apakah leverage berpengaruh signifikan 
terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. 

3) Untuk menguji dan menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh signifikan 
terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. 

4) Untuk menguji dan menganalisis apakah struktur kepemilikan manajerial, 
leverage, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap konservatisme 
akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. 
 

LANDASAN TEORI 
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2.1 Positive Accounting Theory (Teori Akuntansi Positive) 

Positive accounting theory menjelaskan mengenai fenomena akuntansi 
yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu 
peristiwa. Dengan kata lain, teori akuntansi positif ini dimaksudkan untuk 
menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang akan terjadi jika manajer 
menentukan pilihan tertentu. Teori ini didasarkan pada bagian bahwa manajer dan 
pemegang saham adalah rasional. Mereka berusaha untuk memaksimumkan 
utilitas mereka, yang secara langsung terkait dengan kemakmuran mereka. 
Menurut Manossoh (2016:74), teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor 
yang mungkin mempengaruhi manajemen dalam memilih metode akuntansi yang 
optimal dengan tujuan tertentu. Menurut teori akuntansi positif, pemilihan metode 
akuntansi yang digunakan perusahaan tidak harus sama dengan perusahaan 
lainnya. Perusahaan diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari alternatif 
yang ada untuk memaksimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai-nilai 
kontrak. Positive accounting theory memprediksi bahwa manajer mempunyai 
kecenderungan menaikkan laba untuk menyembunyikan kinerja buruk. 
Kecenderungan manajer untuk menaikkan laba dapat didorong oleh adanya empat 
masalah pengontrakan yaitu informasi asimetrik, masa kerja terbatas manajer, 
kewajiban terbatas manajer, dan asimetri pembayaran (asymmetic pay off).  

2.2 Agency Theory (Teori Keagenan) 
Agency theory memegang peran penting dalam praktik bisnis perusahaan. 

Teori agensi merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan 
antara prinsipal dan agen. Menurut Manossoh (2016:77), teori keagenan dapat 
memprediksi dan menjelaskan perilaku terhadap pihak-pihak yang terkait dengan 
suatu perusahaan. Tujuan utama dari teori keagenan adalah untuk menjelaskan 
bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat dengan 
mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost sebagai dampak 
adanya informasi yang tidak simetris. Di dalam agency theory ini terjadi 
ketidakseimbangan informasi atau dengan kata lain asimetri informasi. Adanya 
asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, 
mengakibatkan agen memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya 
untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal. 

2.3 Signaling Theory (Teori Sinyal) 
Suganda (2018:15) menjelaskan bahwa teori sinyal digunakan untuk 

memahami suatu tindakan oleh pihak manajemen dalam menyampaikan informasi 
kepada investor yang pada akhirnya dapat mengubah keputusan investor dalam 
melihat kondisi perusahaan. Teori sinyal secara umum dapat diartikan sebagai 
isyarat yang dilakukan oleh perusahaan kepada investor, bentuk sinyal yang 
disampaikan berupa sinyal positif maupun negatif. Informasi yang dimiliki 
perusahaan sangat penting bagi pihak eksternal karena informasi tersebut 
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Dorongan 
perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri 
informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih 
banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pihak luar 
(khususnya investor dan kreditur). 
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2.4 Struktur Kepemilikan Manajerial 

Struktur kepemilikan manajerial merupakan persentase jumlah saham yang 
dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham yang ada dalam perusahaan. Pada 
dasarnya pemilihan metode akuntansi juga dipengaruhi oleh manajer. Dengan kata 
lain kepemilikan manajer menentukan kebijakan dan pilihan manajemen terhadap 
metode akuntansi termasuk konservatif. Salah satu cara yang dapat dilakukan 
untuk menyelaraskan antara kepentingan pemilik dan manajemen adalah dengan 
melibatkan manajemen dalam struktur kepemilikan saham yang cukup besar. 
Menurut Manossoh (2016:105), adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan 
dapat menjadi salah sau upaya dalam mengurangi masalah keagenan dengan 
manajer dan menyelaraskan kepentingan antara manajer dan saham. Semakin 
tinggi proporsi kepemilikan manajerial maka manajer yang bertindak bukan hanya 
sebagai agen, tetapi juga sebagai pemilik dan hal tersebut dapat membuat konflik 
kepentingan antar pemilik dan manajer berkurang. Berkurangnya konflik antara 
pemilik dan manajer dikarenakan menurunnya motif bonus yang ingin diperoleh 
manajer, sehingga manajemen laba dengan cara memaksimalkan laba yang biasa 
dilakukan manajer untuk mencapai terget laba juga ikut berkurang, dan akan 
membuat pelaporan laba cenderung konservatif. 

2.5 Leverage 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu perusahaan dapat 

menggunakan sumber dana dari dalam perusahaan (modal sendiri) maupun dari 
luar perusahaan (hutang). Tingkat hutang (leverage) adalah penggunaan aset dan 
sumber daya oleh perusahaan yang memiliki beban tetap dengan maksud 
meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Menurut Kasmir 
(2019:112), rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 
sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban 
utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti luas 
dikatakan bahwa rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan 
perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun 
jangka panjang untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek 
maupun jangka panjang apabila perusahaan dikeluarkan (dilikuidasi). 

 
2.6 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam 
menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan 
modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui 
berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan 
diperbandingkan satu dengan lainnya. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 
menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2017:196). 
Menurut Savitri (2016:75), profitabilitas yang tinggi akan membuat perusahaan 
memiliki laba ditahan yang banyak yang mengindikasikan adanya penerapan 
prinsip konservatisme akuntansi. Hal ini dikarenakan konservatisme akuntansi 
dapat digunakan sebagai bagian dari manajemen laba yang dapat digunakan oleh 
manajer untuk mengatur laba agar terlihat rata dan tidak terlalu memiliki fluktuasi 
yang tinggi.  
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2.7 Konservatisme Akuntansi 
Konservatisme akuntansi sebagai kecenderungan akuntan untuk 

menggunakan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba sebagai 
good news daripada rugi sebagai bad news. Konservatisme akuntansi merupakan 
asimetri dalam persyaratan verfikasi untuk laba rugi. Konservatisme akuntansi 
apat diartikan apabila perusahaan memilih satu diantara dua teknik akuntansi yang 
ada, maka harus dipilih alternatif yang kurang dapat menguntungkan. Menurut 
Savitri (2016:23), penerapan prinsip konservatisme akuntansi dapat 
mengakibatkan pilihan metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan 
laba atau aktiva yang cenderung lebih rendah serta melaporkan hutang lebih 
tinggi. Dengan demilikian, pemberi pinjaman akan menerima perlindungan atas 
risiko menurun (downside risk) dari neraca yang menyajikan aset bersih dan 
laporan keuangan yang melaporkan berita buruk secara tepat waktu. 
Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip 
memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Oleh 
karena itu, prinsip konservatisme mengharuskan bahwa akuntan menampilkan 
sikap pesimistis secara umum ketika memilih teknik akuntansi untuk pelaporan 
keuangan. 

2.8 Perumusan Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih 

bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan uraian 
keterkaitan antra struktur kepemilikan manajerial, leverage dan profitabilitas 
terhadap konservatisme akuntansi diatas, dan mengacu pada rumusan masalah, 
maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. H01: Struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap konservatisme akuntansi. 
2. H02: Leverage tidak berpengaruh secara parsial terhadap konservatisme 

akuntansi. 
3. H03: Profitabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap konservatisme 

akuntansi. 
4. H04: Struktur kpemilikan manajerial, leverage, dan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

 
METODE PENELITIAN 

3.1 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 
atau laporan historis yang telah tersusun dalan arsip (data dokumenter) yang 
dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan 
manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selama periode 2017-2019. Data tersebut diperoleh melalui website Bursa Efek 
Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Selain itu, peneliti juga memperoleh data 
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pendukung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui berbagai sumber, 
di antaranya buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan perangkat lain yang berkaitan 
dengan masalah penelitian. 
 
3.2 Horizon Waktu 

Horizon waktu dalam penelitian yang digunakan adalah analisis Time 

Series (runtun waktu), data  Time Series  merupakan  data yang terdiri  dari atas 
satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun 
waktu tertentu. Time Series (runtun waktu) digunakan untuk mengevaluasi kinerja 
suatu perusahaan selama beberapa periode sehingga diketahui arah 
perkembangannya dan perusahaan dapat melakukan tindakan yang sesuai di masa 
yang mendatang. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah dengan periode 
2017-2019. 

3.3 Unit Analisis Data 

Unit analisis merupakan salah satu komponen dari penilitian kuantitatif. 
Secara fundamental, unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang 
dimaksud dengan kasus penelitian. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa 
benda, individu, kelompok, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus 
penelitian. Dalam penelitian ini, perusahaan yang menjadi objek dalam pnelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftara di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode yang digunakan oleh penelitian ini adalah 
2017-2019. 

3.4 Metode pengumpulan dan Pemilihan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah metode 

dokumentasi dari media cetak dan elektronik. Metode dokumentasi adalah salah 
satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis 
dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang 
subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan seluruh 
data-data yang diperlukan dalam sebuah proses penelitian berupa laporan 
keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. 

 
3.5 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek 
yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:117). Populasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Jumlah 
dalam populasi penelitian ini sebanyak 41 perusahaan manufaktur sektor barang 
konsumsi pada tahun 2017-2019. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2015:118). Prosedur dalam pengambilan sampel 
pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
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tertentu. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. 
2. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan keuangan pada periode 
yang berakhir 31 Desember pada tahun 2017-2019. 

3. Perusahaan yang mengalami kerugian (loss) selama tahun 2017-2019. 
4. Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data dalam laporan keuangan 

yang dibutuhkan untuk proses penelitian. 
 
3.6 Variabel dan Pengukuran 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:60). Penjelasan dalam 
pengertian variabel-variabel yang digunakan : 
3.6.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas (independent variable) adalah sebuah variabel yang 
posisinya mampu berdiri sendiri dan tidak diubah oleh varibel lain yang diukur 
oleh peneliti.  Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independent adalah: 

1. Struktur Kepemilikan Manajerial 
Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yaitu direksi, komisaris, dan karyawan yang secara aktif ikut 
dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

 

 

2. L

everage 

Dalam penelitian ini rasio leverage diukur dengan menggunakan Debt 

to Assets Ratio (DAR). Debt to Asetss Ratio (DAR), merupakan rasio yang 

digunakan untuk melihat seberapa besar aktiva perusahaan yang didanai 

oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva. 

 

 

 

3. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas atau Profitability Ratio adalah rasio atau 
perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk 
mendapatkan laba (profit) dari pendapatan (earning) terkait penjualan, 
aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. 

 

 

 SKM =  
������ ����� 	�
� ���� ��
����

������ ����� �������
  x 100% 

DAR = 
����� ���
�

����� ����
 

ROA = 
���� �����

����� ����
 x 100% 
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3.6.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Variabel terikat sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. 
Variabel terikat (dependent variable)merupakan variabel yang dipengaruhi atau 
yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (independent variable). 
Variabel terikat dalam penelitian ini diukur dengan menggnakan pengukuran 
earning/accrual measures yang diadaptasi dari model Givoly dan Hayn. Accrual 

measures adalah metode pengukuran konservatisme dengan melihat 
kecenderungan dari akumulasi akrual selama beberapa tahun. Alasan 
menggunakan akrual dalam penelitian ini adalah ingin lebih memfokuskan 
pembahasan konservatisme dalam kaitannya dengan laba rugi, sehigga model 
akrual dapat digunakan. Perhitungan konservatisme ini menggunakan rumus 
menurut Savitri (2016:52). 

 

 

 

Keterangan : 
CONACC  : Konservatisme akuntansi perusahaan i tahun t. 
NIO   : Laba operasi perusahaan i pada tahun t. 
DEP   : Depresiasi perusahaan i pada tahun t. 
CFO   : Arus kas perusahaan i pada tahun t. 
TA   : total aset perusahaan i pada tahun t 
 
3.7 Metode Statistik 

Metode statistik untuk analisis data dalam penelitian ini adalah 
menggunakan software SPSS (Statistical Product and Services Solutions) 23 for 

windows. Setelah beberapa data sudah dikumpulkan, maka selanjutnya dilakukan 
analisis data yang terdiri dari metode analisis statistik deskrptif, uji asumsi klasik, 
uji koefisien determinasi, Uji regresi linear berganda dan uji hipotesis. Persamaan 
regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Y = a + 1x1 + 2x2 + 3x3 + e 

Keterangan : 
Y   = Konservatisme Akuntansi 
a   = Konstanta 

1, 2, 3  = Koefisien Regresi 
X1   = Struktur Kepemilikan Manajerial 
X2   = Leverage 

X3   = Profitabilitas 
e   = Error 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

CONACC = 
(
� � ��� � ���) � (��)

����� ����
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4.1 Analisis Data 

4.1.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan analsis statistik yang memberikan 
gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel 
penelitian yang dilihat dari nilai minimum (minimum), nilai maksimum 
(maximum), nilai rata-rata (mean), dan simpangan baku (standar devation). 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

SKM 48 ,00 38,00 9,7569 14,02038 
LEVERAGE 48 ,14 ,74 ,3971 ,17478 
PROFITABILITAS 48 ,05 44,68 8,8673 9,00147 
KONSERVATISME 
AKUNTANSI 

48 -,26 ,11 -,0446 ,07235 

Valid N (listwise) 48     

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2021 SPSS 23 

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas memberikan sebuah gambaran 
atau deskripsi data yang dapat dilihat, tabel tersebut menunjukan bahwa jumlah 
data (Valid N) atau yang digunakan dalam penelitian ini adalah 48 sampel yang 
berasal dari laporan keuangan yang dipublikasi oleh perusahaan manufaktur 
sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
periode 2017-2019. Maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Analisis Deskriptif Struktur Kepemilikan Manajerial 

Dari hasil statistik deskriptif menunjukan bahwa nilai minimum pada SKM 
tersebut adalah 0,00 yaitu berada paling rendah, nilai maksimum pada SKM 
adalah 38,00 dimana tingkat tersebut berada paling tinggi, nilai rata-rata 
(mean) pada SKM yaitu sebesar 9,7569 dan untuk nilai strandar deviasi 
sebesar 14,02038. 

2. Analisis Deskriptif Leverage 
Dari hasil statistik deskriptif menunjukan bahwa nilai minimum sebesar 0,14 , 
nilai maksimum sebesar 0,74 , nilai rata-rata (mean) pada leverage yaitu 
sebesar 0,3971 dan untuk nilai standar devisiasi sebesar 0,17478. 

3. Analisis Deskriptif Profitabilitas  
Dari hasil statistik deskriptif menunjukan bahwa untuk nilai minimum pada 
profitabilitas yaitu sebsar 0,05 , dan untuk nilai maksimum yang diperoleh 
pada profitabilitas yaitu sebesar 44,68. Nilai rata-rata (mean) pada 
profitabilitas yaitu sebesar 8,8673 dan untuk nilai standar devisiasi sebsar 
9,00147. 
 
 
 

4. Analisis Deskriptif Konservatisme Akuntansi 
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Dari hasil statistik deskriptif menunjukan bahwa nilai minimum sebesar -0,26 
, nilai maksimum sebesar 0,11 , nilai rata-rata (mean) sebesar -0,0446 dan 
untuk nilai standar devisiasi sebesar 0,07235. 
 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis grafik berupa grafik 
histogram dan menggunakan normal probability plot. Hasil pengujian uji 
normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 

 
Gambar 1 

Grafik Normal Probability Plot 

 
Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021 dari SPSS 23 

pada gambar grafik normal probability plot bisa dilihat bahwa data 
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat 
disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi 
normalitas. 
 
4.1.2.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2016:103), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 
variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-
variabel ini tidak ortogonal. 

 
 
 
 
 

Tabel 4.2 



  13

 

 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 
SKM 

 
,800 

 
1,250 

LEVERAGE ,757 1,321 

PROFITABILITAS ,934 1,071 

a. Dependent Variable: KONSERVATISME AKUNTANSI 
Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021 dari SPSS 23 

 

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance 
tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance < 0,10 yang berarti 
tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada satu 
variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Hasil pengujian 
tersebut bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model 
regresi pada penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini 
memenuhi asumsi bebas multikolinieritas. 
 
4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan 
dengan pengamatan yang lainnya. Peneliti menggunakan grafik scatterplot untuk 
mendeteksi heteroskedastisitas. Hasil dari pengujian pada uji heteroskedastisitas 
dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas: Grafik Scatterplot 

 
Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021 dari SPSS 23 
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Berdasarkan hasil uji scatterplot pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa 
data sampel tersebut titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu 
pola tertentu. Pada data tersebut titik-titik tersebar baik diatas maupun dibawah 
yaitu pada angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sehingga, model regresi 
layak dipakai untuk kemudian dilanjutkan ke pengujian hipotesis. 
 

4.1.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 
linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 
autokorelasi (Ghozali, 2016). 

 
Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,625a ,391 ,349 ,05836 1,535 

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, SKM, LEVERAGE 
b. Dependent Variable: KONSERVATISME AKUNTANSI 

 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.10, dapat dilihat bahwa 
nilai Durbin-Watson sebesar 1,535. Nilai dL tabel sebesar 1,4064 dan untuk nilai 
dU sebesar 1,6708. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson pada 
penelitian lebih besar dari nilai dL tabel dan lebih kecil dari nilai dU tabel yaitu 
1,4064 ≤ 1,535 ≤ 1,6708. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa tidak terdapat 
keputusan di dalam model regresi.  
 

4.1.3 Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua 
atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini 
bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,057 ,027  

SKM -,001 ,001 -,067 

LEVERAGE -,179 ,056 -,432 
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PROFITABI
LITAS 

-,003 ,001 -,382 

a. Dependent Variable: KONSERVATISME AKUNTANSI 

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2021 dari SPSS 23 

 
Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda pada tabel 4.12, maka 

persamaan regresi nya sebagai berikut : 
 

 

Pada persamaan regresi diatas menjelaskan pengaruh variabel independen 
(X) terhadap variabel dependen (Y), dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Konstanta (constant) 0,057 dapat diartikan jika variabel pada struktur 

kepemilikan manajerial (X1), leverage (X2), dan profitabilitas (X3) yaitu 
bernilai nol (0) atau disebut dengan konstant. Sehingga variabel dependen 
yaitu konservatisme akuntansi akan bernilai 0,057. 

2. Koefisien regresi pada struktur kepemilikan manajerial (X1) sebesar -0,001 
artinya jika variabel struktur kepemilikan manajerial meningkat sebesar satu 
satuan, maka konservatisme akuntansi akan menurun sebesar -0,001. 

3. Koefisien regresi pada leverage (X2) sebesar -0,179 diartikan jika setiap 
kenaikan pada leverage sebesar satu satuan. Sehingga konservatisme 
akuntansi akan mengalami penurunan sebesar -0,179 dengan asumsi 
variabel lainnya konstan. 

4. Koefisien regresi pada profitabilitas (X3) sebesar -0,003 diartikan jika setiap 
kenaikan profitabilitas meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi varabel 
lain konstan, maka pada konservatisme akuntansi akan mengalami 
penurunan yaitu sebesar -0,003. 

 

 

4.1.4 Uji Hipotesis 

4.1.4.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel 
independen secara indiviual terhadap variabel dependen. Jika hasil uji t 
menunjukkan nilai signifikansi < 0,05 (sig <) maka hipotesis diterima. 

Sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 (sig > ) maka hipotesis ditolak. Dengan 
dF = n-k-1 dimana n = 48 dan k = 3, maka dF = 48-3-1 = 44 diperoleh t-tabel 

sebesar 2,01537. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 ( = 5%), 
dengan dua sisi. Hasil uji t dapat diliat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

Y = 0,057 - 0,001 X1 - 0,179 X2 - 0,003 X3 
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1 (Constant) ,057 ,027  2,126 ,039 

SKM -,001 ,001 -,067 -,513 ,610 

LEVERAGE -,179 ,056 -,432 -3,196 ,003 

PROFITABILITAS -,003 ,001 -,382 -3,140 ,003 

a. Dependent Variable: KONSERVATISME AKUNTANSI 
Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021 dari SPSS 23 

 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas yaitu 4.13, maka dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1. Struktur Kepemilikan manajerial (SKM) 

Hasil pengujian pada tabel, diperoleh bahwa nilai t hitung yaitu sebesar -
0,513 dengan nilai signifikansi nya sebesar 0,610. Pada hasil tersebut bahwa 
niali t hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu -0,513 < 2,01537 dan nilai 

signfikansi t lebih besar dari 0,05 ( = 5%) yaitu 0,610 > 0,05, maka dapat 
dinyatakan bahwa tidak signifikan. Hasil dari penjelasan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa struktur kepemilikan manajerial (X) tidak berpengaruh 
terhadap konservatisme akuntansi (Y). 

2. Leverage  
Hasil pengujian pada tabel, diperoleh bahwa nilai t hitung yaitu sebesar -
3,196 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Maka hasil tersebut bahwa 
nilai t hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu -3,196 < 2,01537 dan untuk nilai 

signfikansi t lebih kecil dari 0,05 ( = 5%) yaitu 0,003 < 0,05 sehingga 
dapat dinyatakan bahwa signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa 
leverage (X) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konservatisme 
akuntansi (Y). 

3. Profitabilitas  
Hasil pengujian pada tabel, diperoleh bahwa nilai t hitung sebesar -3,140 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Maka hasil tersebut bahwa nilai t 
hitung lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu -3,140 < 2,01537 dan nilai 

signfikansi t lebih kecil dari 0,05 ( = 5%) yaitu 0,003 < 0,05 sehingga 
dapat dinyatakan bahwa signfikan. Maka disimpulkan bahwa profitabilitas 
(X) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi 
(Y). 

4.1.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan F bertujuan untuk menilai apakah sekumpulan variabel bebas 
tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat ataukah tidak. Hasil uji 
simultan F dapat dilihat dengan menggunakan hasil output SPSS dengan nilai 

signifikansi F dengan tingkat signifikansi atau  = 0,05, dF1 = k-1 dan dF2 = n-k, 
dimana n = 48, k = 4 – 1 = 3 , dan dF2 = 48 – 4 = 44 sehingga dapat diperoleh F-

tabel sebesar 2,82. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi < 0,05 (sig < ) 

maka hipotesis dapat diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 (sig > ) 
maka hipotesis ditolak. Hasil uji simultan F dapat dilihat pada tabl berikut : 

Tabel 4.6 
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Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,096 3 ,032 9,409 ,000b 

Residual ,150 44 ,003   

Total ,246 47    

a. Dependent Variable: KONSERVATISME AKUNTANSI 
b. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, SKM, LEVERAGE 

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2021 dari SPSS 23 

 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel, dapat dilihat bahwa nilai F hitung yaitu 
9,409 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil F hitung lebih besar dari F-
tabel yaitu 9,409 > 2,82 dengan nilai signifikan F kurang dari 0,05 yaitu 0,000 < 
0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan manajerial, leverage, 
dan profitabilitas (X) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap konservatisme akuntansi (Y). 
 

4.1.5 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Uji koefisien determinasi (R²) atau nilai determinasi adalah nol dan satu. 

Nilai determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Karena variabel pada 

penelitian ini lebih dari dua, maka digunakan Adjusted R² untuk mengevaluasi 

model regresi. Hasil uji determinasi R² dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,625a ,391 ,349 ,05836 1,535 

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, SKM, LEVERAGE 
b. Dependent Variable: KONSERVATISME AKUNTANSI 

Sumber : data sekunder diolah tahun 2021 dari SPSS 23 

 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi R² pada tabel 4.15, dapat 

dilihat bahwa Adjusted R² memiliki nilai sebesar 0,349 yaitu dapat dijelaskan 

bahwa variabel-variabel independen yang ada pada penelitian ini sebesar 34,9% 
variabel dependen yang ada pada penelitian ini yaitu konservatisme akuntansi, 
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sedangkan sisanya sebesar 65,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar 
penelitian ini. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis pada penelitian tersebut. 
Maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut : 
1. Struktur kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi. Hal ini karena t hitung lebih kecil yaitu dari t-tabel 

yaitu -0,513 < 2,01537 dan nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05 ( = 5%) 
yaitu 0,610 > 0,05. 

2. Leverage secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi. Hal ini karena t hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu 

-3,196 < 2,01537 dan nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ( = 5%) yaitu 
0,003 < 0,05. 

3. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi. Hal ini karena t hitung lebih besar dari t-tabel 

yaitu -3,140 < 2,01537 dan nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ( = 5%) 
yaitu 0,003 < 0,05. 

4. Struktur kepemilikan manajerial, leverage, dan profitabilitas secara simultan 
berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini karena hasil uji F 
hitung lebih besar dari F-tabel yaitu 9,409 > 2,82 dan nilai signifikansi F 
kurang dari 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan pada pembahasan bab 
sebelumnya, peneliti menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini. 
Oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar 
peneliti selanjutnya dapat mengembangkan peneliti sebelumnya menjadi lebih 
baik. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu : 
1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau mengganti variabel lain yang 

belum dimasukkan dalam penelitian ini yang memiliki pengaruh terhadap 
konservatisme akuntansi, seperti ukuran perusahaan, growth opportunities, 
Financial Distress, Debt Covenant dan risiko ligitasi. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode perhitungan 
lain dalam perhitungan konservatisme akuntansi. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian yang 
tidak hanya terbatas pada suatu industri. 

4. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian yang lebih 
panjang, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas pelayanan 

dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada PT Mitra Pelangi Tangerang 

Selatan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan sampling jenuh dan diperoleh sampel sebanyak 50 responden. Analisis 

data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi, 

koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini adalah 

harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 37,1% dan uji hipotesis diperoleh t hitung > t tabel atau (5,323 > 

2,011). Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

dengan nilai koefisien determinasi sebesar 41,7% dan uji hipotesis diperoleh t hitung 

> t tabel atau (5,865 > 2,011). Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dengan nilai koefisien determinasi sebesar 39,8% dan uji 

hipotesis diperoleh t hitung > t tabel atau (5,639 > 2,011). Harga dan kualitas 

pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

dengan persamaan regresi Y = 8,764 + 0,235X1 + 0,268X2 + 0,310X3. Nilai 

koefisien determinasi sebesar 55,7% sedangkan sisanya sebesar 44,3% dipengaruhi 

faktor lain. Uji hipotesis diperoleh nilai F hitung > F tabel atau (19,258 > 2,570).  

 

Kata Kunci: Harga, Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Keputusan Pembelian. 

 
1. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah  

  Perkembangan perdagangan pada era globalisasi ini tidak dapat dipungkiri 

tidak luput dari persaingan yang semakin ketat dalam memasarkan produk dan jasa. 

Sehingga setiap perusahaan dituntut untuk selalu beruaha keras dalam berinovasi 

terhadap produk maupun jasanya agar mampu bertahan dari persaingan dan mampu 

menarik perhatian dari calon konsumen akan produk yang ia tawarkan. Namun hal 

yang perlu diperhatikan sebelum merancang inovasi, seseorang harus jelas terlebih 

dahulu segmentasi dan target mana yang akan disasar. Setiap perusahaan dituntut 

untuk lebih berinovasi, perusahaan juga diharapkan dapat memasarkan produk atau 

jasanya kepada calon konsumen, dengan tujuan agar produk tersebut dapat dikenal 

oleh masyarakat. Menurut Kotler dan Keller (2016:5) pengertian pemasaran adalah 

sebagai berikut: “Marketing is a societal process by which individuals and group 

obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging 

products and services of value with others”. Yang berarti “Pemasaran adalah suatu 
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proses masyarakat dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan bebas bertukar produk 

dan jasa dari nilai dengan orang lain. 

Kondisi pasar yang kompetitif dan dinamis akan mengakibatkan setiap 

perusahaan harus selalu mengamati persaingan dalam lingkungan bisnisnya. Dalam 

menghadapi lingkungan persaingan yang semakin kuat dan ketat, setiap perusahaan 

dituntut harus mampu mengoptimalkan sumber daya ekonominya guna 

meningkatkan daya saing produknya di pasar, serta mampu meramu serangkaian 

strategi pemasaran yang efektif dan selalu mengembangkan strategi pemasaran 

tersebut secara terus-menerus serta berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

untuk meraih keunggulan kompetitif terhadap para perusahaan pesaing. Penerapan 

strategi pemasaran yang tepat dapat mempengaruhi para calon konsumen untuk 

membuat suatu keputusan pembelian. dimana keputusan konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian dipengaruhi oleh akal pemikiran atas informasi 

pengetahuan yang didapatkan.  

Untuk dapat bertahan dan berkembang, pengelola bisnis penjualan di PT 

Mitra Pelangi dituntut untuk mampu menciptakan keunggulan bersaing atas harga, 

kualitas pelayanan dan kualitas produk dalam upaya memuaskan pelanggan serta 

menghadapi persaingan dalam bisnis ini. strategi pemasaran yang efektif harus 

menjadi perhatian yang meliputi upaya mendatangkan pelanggan baru dan 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dimana mempertahankan pelanggan 

yang sudah ada menjadi prioritas, karena lebih mudah mempertahankan pelanggan 

yang sudah ada dari pada mendatangkan pelanggan baru, serta melalui pelanggan 

lama pula strategi pemasaran word of mouth (dari mulut ke mulut) dapat dilakukan. 

Dalam upaya mendatangkan konsumen dan mempertahankan konsumen, yaitu 

menumbuhkan minat beli dan akhirnya melakukan keputusan membeli tidak mudah. 

Banyak faktor yang mempengaruhi hal itu, baik dari faktor internal (dari dalam) diri 

konsumen ataupun pengaruh eksternal yaitu rangsangan luar yang dilakukan oleh 

pelaku usaha (perusahaan), dimana dalam hal ini perusahaan atau pelaku usaha harus 

mampu mengidentifikasi perilaku konsumen dalam hubungannya melakukan suatu 

keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang 

pada dasarnya adalah sama, yang membedakan adalah dalam proses pengambilan 

keputusan tersebut diwarnai oleh ciri kepribadian, usia, pendapatan, dan gaya hidup. 

Menurut Tjiptono (2015:21) keputusan pembelian konsumen merupakan 

sebuah proses dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai 

produk atau merek tertentu. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen yang pertama adalah harga. Suatu hal yang lazim bahwa seorang 

konsumen menginginkan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau dan 

inilah mengapa faktor harga menjadi sangat penting. Pada hakekatnya harga 

ditentukan oleh biaya produk, namun dalam penetapan harga perusahaan juga 

mempertimbangkan nilai, manfaat, kualitas produk dan juga harga yang kompetitif 

yang mampu bersaing. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2016:324), harga merupakan sejumlah uang 

yang dikeluarkan untuk sebuah produk atau jasa, atau sejumlah nilai yang ditukarkan 

oleh konsumen untuk memperoleh manfaat, kepemilikan atau penggunaan atas 

produk atau jasa. 

Faktor selanjutnya yang dinilai penting terhadap keputusan pembelian adalah 

kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang 
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diharapkan dan atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Kualitas pelayanan merupakan sebuah tingkatan kemampuan ability dari perusahaan 

dalam memberikan segala yang menjadi harapan pelanggan dalam memenuhi 

kebutuhannya. Kualitas pelayanan juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 

tidak tampak dan mudah hilang. Kualitas pelayanan yang memuaskan konsumen 

akan berdampak pada terjadinya pembelian berulang-ulang yang pada akhirnya akan 

meningkatkan omset penjualan. 

Kualitas produk merupakan salah satu faktor penentu berikutnya, tingkat 

kepuasan konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu 

produk. ada beberapa tahapan untuk mengelola kualitas suatu produk yaitu 

perencanaan kualitas, mengorganisasi untuk kualitas, pengarahan untuk kualitas, 

pengendalian untuk kualitas.Perencanaan produk yang diperjualbelikan harus benar-

benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal tersebut agar produk dapat diterima 

dan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan dapat memuaskan konsumen. Persepsi 

kualitas ini merupakan persepsi konsumen, maka dapat diramalkan jika persepsi 

kualitas konsumen negatif, produk tidak akan disukai dan usaha akan sulit bertahan 

lama. Sebaliknya, jika persepsi kualitas pelanggan positif, produk akan disukai, 

dengan beranggapan bahwa kualitas produk yang baik merupakan jaminan kepuasan 

dalam menggunakan produk tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka, dalam penelitian ini akan menggunakan 

ketiga variabel independen yaitu harga, kualitas pelayanan, kualitas produk 

dipertimbangkan untuk diteliti pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian konsumen, maka dalam penelitian ini dilakukan suatu 

penelitian dengan judul ”Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Aksesoris Dawson Pada PT Mitra 

Pelangi Tangerang Selatan”  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas bahwa harga, kualitas 

pelayanan dan kualitas produk besar kecilnya berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen maka perumusan masalah penelitian adalah: 

1)  Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian aksesoris dawson  

pada PT Mitra Pelangi Tangerang Selatan secara parsial? 

2)  Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

aksesoris dawson pada PT Mitra Pelangi Tangerang Selatan secara parsial? 

3)  Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian aksesoris 

dawson pada PT Mitra Pelangi Tangerang Selatan secara parsial? 

4)  Apakah harga, kualitas pelayanan dan kualitas produk berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian aksesoris dawson pada PT Mitra Pelangi Tangerang 

Selatan secara simultan? 

 

Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1)  Untuk   meneliti pengaruh harga terhadap keputusan pembelian aksesoris 

dawson pada PT Mitra Pelangi Tangerang Selatan secara parsial. 

2)  Untuk meneliti pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian 

aksesoris dawson pada PT Mitra Pelangi Tangerang Selatan secara parsial. 
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3)  Untuk meneliti pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

aksesoris dawson pada PT Mitra Pelangi Tangerang Selatan secara parsial. 

4)  Untuk meneliti pengaruh harga, kualitas pelayanan dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian aksesoris dawson pada PT Mitra Pelangi 

Tangerang Selatan secara simultan. 

 
2. LANDASAN TEORI 

 

Pengertian Harga 

Menurut Ari Setyaningrum (2015:128) menyatakan bahwa secara lebih luas 

dapat dikatakan bahwa harga ialah jumlah semua nilai yang di berikan oleh 

konsumen untuk memperoleh keuntungan atas kepemilikan atau penggunaan suatu 

produk atau jasa. Secara historis, harga menjadi faktor utama yang memengaruhi 

pilihan seorang pembeli. 

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (2016:218) menyatakan bahwa 

penetapan harga merupakan salah satu keputusan terpenting dalam pemasaran. Harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan 

atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, 

dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Disamping itu, harga 

merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah 

dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap 

saluran distribusi. Kedua hal tersebut tidak dapat diubah dengan mudah dan cepat, 

karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang. 

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, dalam Erna Susilawati dan 

Rahma Wahdiniwaty (2017:17) menyatakan bahwa harga merupakan jumlah uang 

yang dibebankan untuk produk atau jasa atau lebih jelasnya adalah jumlah dari 

semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan sebuah manfaat 

dengan memiliki atau menggunakan sebuah produk atau jasa. 

Menurut M. Suyanto (2018:259) menyatakan bahwa harga merupakan nilai 

yang akan membeli dalam jumlah yang terbatas, berat, atau ukuran lainnya dari 

barang atau jasa. Sebagai pertimbangan yang diberikan dalam pertukaran untuk 

transfer kepemilikan, harga membentuk dasar penting transaksi komersial. Hal ini 

mungkin sudah ditetapkan oleh kontrak, meninggalkan yang ditentukan oleh rumus 

yang disepakati di masa mendatang atau diketahui atau dinegosiasikan selama 

transaksi antara pihak-pihak yang terlibat.  

Berdasarkan beberapa teori di atas maka di dapat bahwa pengertian harga 

adalah nilai penting sebagai pengganti kualitas produk atau jasa yang merupakan 

manfaat yang diterima oleh konsumen dan dari produsen dianggap sebagai 

keuntungan atau pendapatan penjualan 

 

Indikator Harga 

Indikator harga menurut Kotler dan Keller (2016:112) sebagai berikut :  

1)  Keterjangkauan harga 

Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek dan harganya juga 

berbeda dari termurah sampai termahal. Dengan harga yang ditetapkan para 

konsumen banyak yang membeli produk.  

2)  Harga sesuai kemampuan atau daya saing harga 



5 

Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk 

lainnya. Dalam hal ini mahal murahnya harga suatu produk sangat 

dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli produk tersebut.  

3)  Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen, orang 

sering memilih harga yang lebih tinggi diantara dua barang karena mereka 

melihat adanya perbedaan kualitas. Apabila harga lebih tinggi orang 

cenderung beranggapan bahwa kualitasnya juga lebih baik.  

4)  Kesesuaian harga dengan manfaat  

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang dirasakan 

lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkannya. 

Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil dari uang yang 

dikeluarkan maka konsumen akan beranggapan bahwa produk tersebut mahal 

dan konsumen akan berpikir dua kali untuk melakukan pembelian ulang. 

 

Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu bagian dari stretegi Manajemen 

Pemasaran. Kualitas pelayanan telah menjadi satu tahap faktor dominan terhadap 

keberhasilan suatu organisasi. Pengembangan kualitas sangat didorong oleh kondisi 

persaingan antar perusahaan, kemajuan teknologi, tahapan perekonomian dan sosial 

budaya masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus 

dilakukan perusahaan agar dapat mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan 

pelanggan.  

Menurut Kotler & Keller (2016:440) Kualitas Pelayanan merupakan model 

yang menggambarkan kondisi konsumen dalam bentuk harapan akan layanan dari 

pengalaman masa lalu, promosi dari mulut ke mulut dan iklan dengan 

membandingkan pelayanan yang mereka harapkan dengan apa yang mereka terima 

atau rasakan.  

kualitas pelayanan adalah segala sesuatu yang diharapkan oleh konsumen 

agar perusahaan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan, Berry et al dalam Kotler dan Keller (2016:441) 

menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas 

pelayanan diantaranya yaitu sebagai berikut:  

1) Mendengarkan keinginan konsumen (listening)  

Penyedia layanan harus memahami apa yang benar-benar diinginkan oleh 

konsumen melalui pembelajaran berkelanjutan tentang harapan dan persepsi 

konsumen loyal maupun konsumen potensial, misalnya adalah melalui sistem 

informasi berkualitas layanan.  

2) Kehandalan (reliability) 

Merupakan dimensi terpenting dari kualitas layanan dan harus menjadi 

prioritas layanan.  

3)  Layanan dasar (basic service)  

Perusahaan jasa harus memberikan dasar-dasar dan melakukan apa yang 

seharusnya mereka lakukan, menepati janji, menggunakakn akal sehat, 

mendengarkan konsumen, terus memberikan informasi kepada pelanggan dan 

bertekad untuk memberikan nilali kepada konsumen.  

4)  Model layanan (service design) 
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Penyedia layanan harus mengambil pandangan menyeluruh tentang  layanan 

sambil mengelola banyak detailnya.  

5)  Pemulih (recovery) 

Untuk memuaskan konsumen yang mengalami masalah layanan, perusahaan 

layanan harus mendorong konsumen untuk mengeluh dan membuatnya 

mudah bagi mereka untuk melakukannya, merespon dengan cepat dan pribadi 

dan mengembangkan sistem penyelesaian masalah.  

6) Mengejutkan konsumen (suprising customers) 

Meskipun kehandalan merupakan dimensi paling penting dalam memenuhi 

harapan layanan konsumen, dimensi proses seperti jaminan, daya tanggap dan 

empati paling penting dalam melampaui harapan konsumen, misalnya dengan 

mengejutkan meraka dengan kecepatan, kesopanan, kompetensi, komitmen 

dan pemahaman yang tidak biasa.  

 

Indikator Kualitas Pelayanan 

Indikator Kualitas Pelayanan menurut Kotler (2016:393) menyebutkan lima  

Indikator Kualitas Pelayanan yang harus dipenuhi yaitu:  

1)  Kehandalan (reliability) 

Merupakan kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dapat 

diandalkan dan akurat, meliputi:  

(1) Menyediakan layanan seperti yang dijanjikan.  

(2)  Keterjangkauan dalam menangani masalah layanan konsumen.  

(3)  Melakukan layanan dengan benar dan untuk pertama kali.  

(4)  Memebrikan layanan pada wakltu yang dijanjikan  

(5)  Melihara catatan bebas dari kesalahan.  

(6)  Karyawan yang memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyaan 

dari pada konsumen.  

2)  Daya tanggap (responsiveness) 

Merupakan kesedian untuk membantu konsumen dan memberikan layanan 

yang cepet, meliputi:  

(1)  Terus memberitahu konsumen kapan layanan akan dilakukan.  

(2)  Layanan yang cepat untuk konsumen.  

(3)  Kesedian untuk membantu konsumen.  

(4) Kesiapan untuk menanggapi permintaan konsumen.  

3)  Jaminan (assurance) 

Merupakan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan  

mereka dalam menyampaikan kepercayaan dan kepercayaan diri, meliputi:  

(1) Karyawan yang menanamkan kepercayaan kepada konsumen.  

(2) Membuat konsumen merasa aman dalam transaksi mereka.  

(3) Karyawan yang konsisten bersikap sopan melayani konsumen.  

4) Empati (empathy) 

Merupakan pemberian perhatian yang individual kepada para konsumen,  

meliputi:  

(1) Memberikan perhatian pribadi kepada konsumen.  

(2) Karyawan yang menangani konsumen secara peduli.  

(3) Memperhatikan kepentingan konsumen.  

(4) Karyawan yang memahami kebutuhan konsumen.  

(5) Jam kerja nyaman.  
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5) Wujud layanan (tangible)  

Merupakan penampilan fisik, peralatan, staf bahkan komunikasi, meliputi:  

(1) Peralatan terkini  

(2) Fasilitas yang menarik secara visual.  

(3) Karyawan yang memiliki penampilan yang rapih dan profesional.  

(5) Materi yang secara visual menarik terkait dengan layanan.  

 

Pengertian Kualitas Produk 

Kualitas merupakan faktor pemuas kebutuhan yang tidak lepas dari produk 

atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kualitas produk merupakan pemahaman 

bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak  

dimiliki oleh produk pesaing. Definisi kualitas produk menurut Kotler dan Amstrong 

dalam Utari Wijayati dan Rahma Wahdiniwaty (2016:37) adalah “product quality is 

the ability of a product to perform its function, it includes the product’s several 

durability, reliability, precision, ease of operation and repair, and other valued 

attributes”. Artinya kualitas produk adalah kemampuan produk untuk menampilkan 

fungsinya, hal ini termasuk waktu kegunaan dari produk, keandalan, kemudahan 

dalam penggunaan dan perbaikan, dan nilai-nilai yang lainnya.  

Sedangkan menurut M Suyanto (2018:214) menyatakan bahwa produk 

konsumen adalah berdaya guna, materi yang dapat dikonsumsi yang bermanfaat yang 

bernilai guna yang menghasilkan perbaikan material, moral, spiritual bagi pelanggan. 

Kualitas produk merupakan seberapa baik sebuah produk sesuai dengan kebutuhan 

spesifik dari pelanggan.  

Menurut Vincent dalam Jogi Morrison Simanjutak dan Rahma Wahdiniwaty 

(2018:195) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk itu 

sendiri adalah kinerja, fitur, kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, keandalan, 

kemudahan servis, estetika, dan kualitas yang dirasakan.  

Menurut Kotler dan Keller (2016:164), kualitas produk adalah kemampuan  

suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari 

apa yang diinginkan pelanggan. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kualitas suatu produk 

merupakan kadar atau tingkat baik buruknya sesuatu yang terdiri dari semua faktor 

yang melekat pada barang atau jasa, sehingga produk tersebut memiliki kemampuan 

untuk dipergunakan sebagaimana mana yang diinginkan oleh konsumen. 

 

Indikator Kualitas Produk 

Daya saing produk berupa nilai tambah produk yang sesuai harapan 

konsumen menjadi bagian keunggulan bersaing setiap perusahaan. Strategi bersaing 

dan keunggulan bersaing dapat dicapai dengan membangun dan memberikan 

pelayanan yang memiliki nilai tambah sesuai kebutuhan dan preferensi konsumen.  

Wijaya (2018:12) mengemukakan untuk mengukur secara langsung sifat-sifat 

kualitas yang dikehendaki sering konsumen mengalami kesulitan, sehingga perlu 

diterapkan sifat lain yang disebut sifat pengganti.  

Terdapat Delapan Indikator kualitas produk menurut Tjiptono (2015:76) 

sebagai berikut:  

1)  Kinerja (Performance) merupakan karakteristik operasi pokok dari produk 

inti (core product) produk inti  

2)  Fitur (feature) karakteristik skunder atau pelengkap.  
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3)  reliabilitas (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan 

atau gagal pakai.  

4)  Kesesuaian dengan spesifikasi (Confermance to Specifications), yaitu sejauh 

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

5)  Daya tahan (durability), yaitu berkaitan dengan berapa lama produk dapat 

digunakan.  

6)  Kemampuan melayani (Serviceability), meliputi kecepatan, kompetensi, 

kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan.  

7)  Estetika (Esthetica), Yaitu daya tarik produk terhadap panca indera.  

8)  Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality), yaitu citra dan reputasi  

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

 

Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah proses dimana seseorang mengambil keputusan 

untuk membeli atau tidaknya suatu produk dan jasa perusahaan dengan segala 

pertimbangan yang telah dilakukan, konsumen mengambil banyak macam keputusan 

membeli setiap hari. Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan membeli 

konsumen secara amat rinci untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli 

konsumen, dimana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka 

membeli, serta mengapa mereka membeli. Perusahaan dapat menjelaskan apa yang 

dibeli konsumen untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai apa yang mereka 

beli, dimana dan berapa banyak, tetapi mempelajari mengenai alasan tingkah laku 

konsumen bukan hasil yang mudah, jawabannya seringkali tersembunyi jauh dalam 

benak konsumen.  

Keputusan pembelian itu sendiri menyangkut kepada perilaku konsumen 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung Keputusan pembelian muncul 

dari serangkaian proses konsumen dalam mengenali kebutuhannya, mencari 

informasi kemudian evaluasi alternatif. 

Keputusan pembelian menurut Kotler & Keller, dapat diartikan dalam Bob 

Sabran (2015:180) menyatakan bahwa “Keputusan pembelian adalah perilaku 

mempelajari seseorang, grup dan organisasi untuk memilih, membeli, menggunakan 

dan mengelola produk, jasa, ide maupun pengalaman untuk menemukan apa saja 

yang dibutuhkan dan diinginkan”. 

Menurut Griffin dan Ebert alih bahasakan dalam Zoelkifli Kasip (2015:283) 

menyatakan bahwa “Keputusan pembelian didasarkan pada motif rasional logis dan 

atribut produk biaya kualitas dan kegunaan. Motif emosional melibatkan faktor non 

obyektif dan mencakup sosialisasi, imitasi lainnya dan estetika”. 

 

Indikator Keputusan Pembelian 

Pada umumnya bahwa tujuan kegiatan pemasaran adalah untuk 

mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang dan jasa perusahaan pada 

saat konsumen membutuhkan, sehingga perusahaan harus memahami faktor yang 

akan mempengaruhi perilaku konsumen ketika akan melakukan pembelian. 

Keputusan pembelian menjadi salah satu hal yang paling penting karena dengan 

adanya keputusan pembelian perusahaan dapat berkembang dan keputusan 

pembelian dapat diukur dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. 
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Menurut Kotler dan Keller (2016:184) mengemukan lima tahap dalam proses 

keputusan pembelian. Tahapan dalam proses keputusan pembelian pada penelitian 

ini dijadikan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana konsumen mengambil 

keputusan ketika akan menggunakan produk. 

 

Gambar 1  

Tahap Proses Pembelian Konsumen 

 

 

 
 
Sumber : Kotler dan Keller (2016:184) 

 

Berdasarkan Gambar 1 diatas dapat dijelaskan bahwa :  

1)   Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal dan eksternal. 

2)   Pencarian informasi 

Pada tahap ini konsumen lebih banyak mencari informasi karena hal itu 

sangat penting dalam menentukan pembelian produk.. Informasi bisa 

diperoleh diantaranya dari : 

(1)   Sumber pribadi : keluarga, teman tetangga atau kenalan yang pernah 

atau mengetahui produk tas tersebut 

(2)  Sumber komersial : digital advertising 

(3)  Sumber publik : media massa, organisasi pemeringkat konsumen 

(4)  Sumber pengalaman : penanganan, pemeriksaan atau sesorang yang 

pernah menggunakan produk tersebut. 

3)   Evaluasi alternatif 

Pengevaluasian alternatif merupakan tahap proses keputusan pembeli dimana 

konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi berbagai merek 

alternatif di dalam serangkaian pilihan.  

4)   Keputusan pembelian 

Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat membentuk lima 

sub keputusan seperti merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan metode 

pembayaran.  

5)   Perilaku pascapembelian 

Komunikasi pemasaran seharusnya memasok keyakinan dan evaluasi yang 

memperkuat pilihan konsumen dan membantunya merasa nyaman tentang 

merek tersebut. Karena itu tugas produsen tidak berakhir pada pembelian. 

Produsen harus mengamati kepuasan pascapembelian, tindakan pasca 

pembelian, dan penggunaan produk pasca pembelian 

 

Kerangka Pemikiran 

kerangka pemikiran menggambarkan hubungan variabel independent, dalam 

hal ini adalah Harga (X1), Kualitas Pelayanan (X2), dan Kualitas Produk (X3) 

terhadap variabel dependen yaitu Keputusan Pembelian (Y) yang dilakukan 

konsumen. 

 

Pengenalan 

Masalah 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 

Keputusan 

Pembelian  

Perilaku 

Pascapembelian 
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Gambar 2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

      Sumber : Hasil Pemikiran Sendiri 

 

Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai 

berikut : 

H₀₁        : Harga tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan  

pembelian Aksesoris Dawson pada PT Mitra Pelangi Tangerang 

Selatan.  

H�₁       : Harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

Aksesoris Dawson pada PT Mitra Pelangi Tangerang Selatan. 

H₀₂        : Kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap  

keputusan pembelian Aksesoris Dawson pada PT Mitra Pelangi 

Tangerang Selatan. 

H�₂       : Kualitas Pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian Aksesoris Dawson pada PT Mitra Pelangi Tangerang 

Selatan. 

H₀₃       : Kualitas produk tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian Aksesoris Dawson pada PT Mitra Pelangi Tangerang 

Selatan. 

H�₃      : Kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian aksesoris dawson pada PT Mitra Pelangi Tangerang 

Selatan. 

H₀₄       :  Harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk tidak berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan pembelian aksesoris dawson pada 

PT Mitra Pelangi Tangerang Selatan. 

H�₄      : Harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian aksesoris dawson pada PT 

Mitra Pelangi Tangerang Selatan. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Kualitas Pelayanan 

(X2) 

Harga  

(X1) 

 Kualitas Produk 

(X3) 

Keputusan Pembelian 

(Y) 

H2 

H4 
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Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau berdistribusi tidak 

normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Untuk memastikan asumsi bahwa persamaan tersebut berdistribusi normal 

dilakukan melalui pendekatan alat ukur perhitungan residual variabel dependen. 

Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

Test dengan membandingkan antara nilai signifikansi dengan 0,050 dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(1)   Jika signifikansi > 0.050, maka data dinyatakan normal. 

(2)   Jika signifikansi < 0.050, maka data dinyatakan tidak normal. 

Adapun hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogorov-Smirnov Test 

Tests of Normality 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Keputusan Pembelian (Y) .101 50 .200* .974 50 .337 

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

a. Lilliefors Significance Correction 
Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 di atas, diperoleh nilai signifikansi 

(0,200 > 0,050). Dengan demikian maka asumsi distribusi persamaan pada uji ini 

adalah normal. 

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melihat grafik probability plot, 

seperti pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3 

Grafik P-P Plot Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber: Data diolah, 2022 

 

Pada gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa grafik normal probability plot 

menunjukkan pola grafik yang normal. Hal ini terlihat dari titik yang menyebar 

disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 

2) Uji Heteroskedastisitas 
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Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual. Salah satu cara untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji Glejser dimana hasil 

uji ini dapat dilihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

suatu residual pengamatan ke pengamatan lain. Adapun ketentuan terjadi dan tidak 

terjadi gangguan heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

(1)  Jika variabel independen (X) memiliki nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka 

data terjadi gangguan heteroskedastisitas. 

(2)  Jika variabel independent (X) memiliki nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka 

data tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas. 

Adapun hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Heteroskesdastisitas Dengan Uji Glejser 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.776 2.354  2.029 .048 

Harga (X1) .003 .062 .010 .053 .958 

Kualitas Pelayanan (X2) -.043 .074 -.116 -.578 .566 

Kualitas Produk (X3) -.039 .070 -.102 -.551 .584 

a. Dependent Variable: RES2 
Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2 di atas, glejser test model pada 

variabel harga (X1) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,958, dan kualitas pelayanan 

(X2) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,566 dan kualitas produk (X3) diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,585 dimana semuanya nilai signifikansi (Sig.) > 0,05. 

Dengan demikian regression model pada data ini tidak ada gangguan 

heteroskesdastisitas, sehingga model regresi ini layak dipakai sebagai data penelitian. 

Pengujian juga dapat dilakukan dengan melihat grafik scatter plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID) dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

(1)  Jika titik-titik membentuk pola tertentu seperti gelombang besar melebar dan 

menyempit maka telah terjadi gangguan heteroskedastisitas.  

(2)  Jika titik-titik menyebar tanpa membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi 

gangguan heteroskedastisitas.  

Adapun hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4 

Grafik Scatter Plot Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan hasil gambar 4 di atas, titik-titik pada grafik scatterplot tidak 

mempunyai pola penyebaran yang jelas atau tidak membentuk pola tertentu. Dengan 

demikian disimpulkan tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model 

regresi sehingga model regresi ini layak dipakai sebagai data penelitian. 

 

3) Uji Multikolinearitas 

Uji mutlikolinearitas dilakukan untuk meyakini bahwa antar variabel bebas 

tidak memiliki multikolinearitas atau tidak memiliki hubungan korelasi antara 

variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance 

dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan atau prasyarat adalah 

sebagai berikut:  

(1)   Jika nilai VIF > 10 dan nilai tolerance > 1 maka data terjadi gejala 

multikoliniearitas 

(2)   Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance < 1 maka data tidak terjadi gejala 

multikoliniearitas. 

Adapun hasil uji dengan menggunakan SPSS Versi 26 sebagai berikut: 

 

Tabel 3 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 
 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 8.764 4.053  2.162 .036   

Harga (X1) .235 .107 .276 2.192 .033 .607 1.647 

 Kualitas Pelayanan 

(X2) 

.268 .128 .286 2.098 .041 .517 1.934 

Kualitas Produk (X3) .310 .121 .322 2.568 .014 .612 1.634 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 
Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 3 di atas diperoleh 

nilai tolerance variabel harga sebesar 0,607, kualitas pelayanan sebesar 0,517 dan 

kualitas produk sebesar 0,612 nilai tersebut kurang dari 1, dan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) variabel harga sebesar 1,647, variabel kualitas pelayanan 
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sebesar 1,934 dan kualitas produk sebesar 1,634 dimana nilai tersebut kurang dari 10. 

Dengan demikian model regresi ini dinyatakan tidak ada gangguan multikolinearitas. 

 

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan korelasi antar anggota sampel. Untuk mengetahui adanya autokorelasi 

dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW) dengan membandingkan antara nilai 

Durbin-Watson dengan kriteria atau pedoman dalam interpretasi. Adapun kriteria 

pedoman Uji Darbin-Watson (DW Test) yang menjadi acuannya adalah sebagai 

berikut ini: 

Tabel 4 

Pedoman Interpretasi Uji Durbin-Watson 

Kriteria Keterangan 

< 1,000 Ada gangguan autokorelasi 

1,100 – 1,550 Tanpa kesimpulan 

1,550 – 2,460 Tidak ada gangguan autokorelasi 

2,460 – 2,900 Tanpa kesimpulan 

> 2,900 Ada gangguan autokorelasi 
     Sumber: Sugiyono (2019:184) 

 

Adapun hasil pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5 

Hasil Uji Autokorelasi Dengan Durbin-Watson 
Model Summaryb 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .746a .557 .528 2.364 1.736 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk (X3), Harga (X1), Kualitas Pelayanan (X2) 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 
Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 di atas, model regresi ini tidak ada 

autokorelasi, hal ini dibuktikan dengan nilai Durbin-Watson sebesar 1,736 yang 

berada diantara interval 1.550 – 2.460 atau 1,550 < 1,736 < 2,460. 

 

Analisis Regresi Linier 

 Uji regresi ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel X1, X2 dan X3 terhadap variabel Y. Dalam penelitian ini adalah harga (X1), 

kualitas pelayanan (X2) dan kualitas produk (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) 

secara simultan. Berikut ini hasil pengujian regresi dengan SPSS Versi 26, sebagai 

berikut : 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Regresi Berganda Variabel Harga (X1), Kualitas Pelayanan (X2) Dan 

Kualitas Produk (X3) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

 
Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.764 4.053  2.162 .036 

Harga (X1) .235 .107 .276 2.192 .033 

Kualitas Pelayanan (X2) .268 .128 .286 2.098 .041 

Kualitas Produk (X3) .310 .121 .322 2.568 .014 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 
Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 6 di atas, maka dapat diperoleh 

persamaan regresi Y = 8,764 + 0,235X1 + 0,268X2 + 0,310X3. Dari persamaan di atas 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta sebesar 8,764 diartikan bahwa jika variabel harga (X1), 

kualitas pelayanan (X2) dan kualitas produk (X3) tidak dipertimbangkan 

(sama dengan 0) maka keputusan pembelian (Y) akan bernilai sebesar 8,764 

point. 

2) Nilai harga (X1) 0,235 diartikan apabila konstanta tetap dan tidak ada 

perubahan pada variabel kualitas pelayanan (X2) dan kualitas produk (X3), 

maka setiap kenaikan 1 unit pada variabel harga (X1) akan mengakibatkan 

terjadinya kenaikan  pada keputusan pembelian (Y) sebesar 0,235 point, 

demikian sebaliknya. 

3) Nilai kualitas pelayanan (X2) 0,268 diartikan apabila konstanta tetap dan 

tidak ada perubahan pada variabel harga (X1) dan kualitas produk (X3), maka 

setiap kenaikan 1 unit pada variabel kualitas pelayanan (X2) akan 

mengakibatkan terjadinya kenaikan pada keputusan pembelian (Y) sebesar 

0,268 point, demikian sebaliknya. 

4)  Nilai kualitas produk (X3) 0,310 diartikan apabila konstanta tetap dan tidak 

ada perubahan pada variabel harga (X1) dan kualitas pelayanan (X2), maka 

setiap kenaikan 1 unit pada variabel kualitas pelayanan (X2) akan 

mengakibatkan terjadinya kenaikan  pada keputusan pembelian (Y) sebesar 

0,310 point, demikian sebaliknya. 

 

Analisis Koefisien Korelasi (r) 

Analisis koefisien korelasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kekuatan 

hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.  

Dalam memberikan interpretsi nilai koefisien korelasi dapat berpedoman 

pada tabel 7 sebagai berikut: 

Tabel 7 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Nilai Koefisien 

Korelasi 

Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 
        Sumber: Sugiyono (2017:184) 

 



16 

 Adapun hasil pengolahan data sebagai berikut: 

. 

Tabel 8 

Hasil Uji Koefisien Korelasi Secara Simultan Harga (X1) Kualitas Pelayanan 

(X2) dan Kualitas Produk (X3) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .746a .557 .528 2.364 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk (X3), Harga (X1), Kualitas Pelayanan 

(X2) 
Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel 8 di atas, diperoleh nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,746 dimana nilai tersebut berada pada interval 0,600-0,799 artinya 

variabel harga, kualitas pelayanan dan kualitas produk mempunyai tingkat hubungan 

yang kuat terhadap keputusan pembelian. 

 

Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui persentase 

kekuatan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen). Berikut 

ini hasil perhitungan koefisien determinasi yang diolah dengan program SPSS Versi 

26, sebagai berikut: 

Tabel 9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Secara Simultan Harga (X1), Kualitas 

Pelayanan (X2) dan Kualitas Produk (X3) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .746a .557 .528 2.364 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk (X3), Harga (X1), Kualitas Pelayanan 

(X2) 
Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel 9 di atas, diperoleh nilai 

koefisien determinasi ( Adjusted R Square) sebesar 0,528 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel harga, kualitas pelayanan dan kualitas produk berpengaruh terhadap 

variabel keputusan pembelian sebesar 52,80% sedangkan sisanya sebesar (100-

52,80%) = 47,20% dipengaruhi faktor lain yang tidak dilakukan penelitian, misalnya 

lokasi, brand image, selera konsumen dan lain sebagainya. 

 

Uji Statistik 

Analisa Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis variabel harga (X1), kualitas pelayanan (X2) dan kualitas 

produk (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) dilakukan dengan uji t (uji secara 

parsial). Dalam penelitian ini digunakan kriteria signifikansi 5% (0,05) dengan cara 

membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel yaitu dengan kriteria sebagai berikut: 

(1) Jika nilai t hitung < t tabel : berarti H0 diterima dan H1 ditolak  

(2)  Jika nilai t hitung > t tabel : berarti H0 ditolak dan H1 diterima 
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Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai 

signifikansi dengan 0,05, dengan ketentuan sebagai berikut:  

(1)   Jika nilai signifikansi > 0,05, berarti H0 diterima dan H1 ditolak  

(2)  Jika nilai signifikansi < 0,05, berarti H0 ditolak dan H1 diterima 

 

Adapun untuk menentukan besarnya nilai ttabel dicari dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

ttabel =  tα.df (Taraf Alpha x Degree of Freedom) 

α =  tarif nyata 5%  

df  =  (n-2), maka diperoleh (50-2) = 48, maka ttabel = 2,011  

Kriteria dikatakan signifikan jika nilai t hitung > t tabel atau signifikansi < 0,05. 

 

1) Pengaruh Harga (X1) Terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

Menentukan rumusan hipotesisnya adalah: 

H0 : ρ1 = 0  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan harga terhadap keputusan 

pembelian 

H1 : ρ1 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan harga terhadap keputusan 

pembelian 

Adapun hasil pengolahan data menggunakan program SPSS Versi 26, dengan 

hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 10 

Hasil Uji Hipotesis (Uji t) Variabel Harga (X1) Terhadap Keputusan Pembelian 

(Y) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.891 3.682  5.402 .000 

Harga (X1) .519 .097 .609 5.323 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 
Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel 10 di atas diperoleh nilai t hitung > 

t tabel atau (5,323 > 2,011) Hal tersebut juga diperkuat dengan nilai signifikansi < 

0,050 atau (0,000 < 0,050). Dengan demikian maka H0 ditolak dan H1 diterima, hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara harga terhadap 

keputusan pembelian 

 

2) Pengaruh Kualitas Pelayanan (X2) Terhadap Keputusan Pembelian 

 (Y) 

Menentukan rumusan hipotesisnya adalah: 

H0 : ρ2= 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian 

H2 : ρ2 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian 

  Adapun hasil pengolahan data menggunakan program SPSS Versi 26, 

dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 11 
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Hasil Uji Hipotesis (Uji t) Variabel Kualitas Pelayanan (X2) Terhadap 

Keputusan Pembelian (Y) 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.629 3.897  4.267 .000 

Kualitas Pelayanan (X2) .605 .103 .646 5.865 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 
Sumber: Data diolah, 2022 

 

  Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel 11 di atas diperoleh nilai t hitung > 

t tabel atau (5,865 > 2,011). Hal tersebut juga diperkuat dengan nilai signifikansi < 

0,050 atau (0,000 < 0,050). Dengan demikian maka H0 ditolak dan H2 diterima, hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan 

terhadap keputusan pembelian 

 

3) Pengaruh Kualitas Produk (X3) Terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

Menentukan rumusan hipotesisnya adalah: 

H0 : ρ3= 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian 

H3 : ρ3 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian 

Adapun hasil pengolahan data menggunakan program SPSS Versi 26, dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 12 

Hasil Uji Hipotesis (Uji t) Variabel Kualitas Produk (X3) Terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.467 4.081  4.035 .000 

Kualitas Produk (X3) .607 .108 .631 5.639 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 
Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel 12 di atas diperoleh nilai t hitung > 

t tabel atau (5,639 > 2,011). Hal tersebut juga diperkuat dengan nilai signifikansi < 

0,050 atau (0,000 < 0,050). Dengan demikian maka H0 ditolak dan H3 diterima, hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian 

 

Analisa Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Untuk pengujian pengaruh variabel harga dan kualitas pelayanan secara 

simultan terhadap keputusan pembelian dilakukan dengan uji statistik F (uji 

simultan) dengan signifikansi 5%. Dalam penelitian ini digunakan kriteria 

signifikansi 5% (0,05) yaitu membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1)   Jika nilai F hitung < F 19able: berarti H0 diterima dan H3 ditolak 

2)   Jika nilai F hitung > F tabel: berarti H0 ditolak dan H3 diterima 

 

Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai 

signifikansi dengan 0,05, dengan ketentuan sebagai berikut:  

1)   Jika nilai signifikansi > 0,05, berarti H0 diterima dan H1 ditolak  

2)   Jika nilai signifikansi < 0,05, berarti H0 ditolak dan H1 diterima 

 

Untuk menentukan besarnya Ftabel dicari dengan ketentuan df = (n-k-1) maka 

diperoleh (50-3-1) = 46,  jadi Ftabel = 2,570 Kriteria dikatakan signifikan jika nilai F 

hitung > F tabel atau signifikansi < 0,050. 

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H0 : ρ4 = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan harga, 

kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 

H4 : ρ4 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan harga, kualitas 

pelayanan dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

 

Tabel 13 

Hasil Uji Hipotesis (Uji F) Secara Simultan Harga (X1), Kualitas Pelayanan (X2) 

Dan Kualitas Produk (X3) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 322.782 3 107.594 19.258 .000b 

Residual 256.998 46 5.587   

Total 579.780 49    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 

b. Predictors: (Constant), Kualitas Produk (X3), Harga (X1), Kualitas Pelayanan 

(X2) 
Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel 13 di atas diperoleh nilai F hitung 

> F tabel atau (19,258 > 2,570), hal ini juga diperkuat dengan signifikansi < 0,050 atau 

(0,000 < 0,050). Dengan demikian maka H0 ditolak dan H4 diterima, hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara harga, 

kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dan dari hasil analisis serta 

pembahasan mengenai pengaruh harga, kualitas pelayanan dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan 

persamaan regresi Y = 19,891 + 0,519X1,  nilai korelasi sebesar 0,609 artinya 

kedua variabel memiliki tingkat hubungan yang kuat. Nilai koefisien 

determinasi sebesar 37,1% dan uji hipotesis diperoleh t hitung > t tabel atau 
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(5,323 > 2,011). Dengan demikian H01 ditolak dan Ha1 diterima artinya 

terdapat pengaruh signifikan harga terhadap keputusan pembelian.  

2)  Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

dengan persamaan regresi Y = 16,629 + 0,605X2 nilai korelasi sebesar 0,646 

artinya kedua variabel memiliki tingkat hubungan yang kuat.  Nilai koefisien 

determinasi sebesar 41,7% dan uji hipotesis diperoleh t hitung > t tabel atau 

(5,865 > 2,011). Dengan demikian H02 ditolak dan Ha2 diterima artinya 

terdapat pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap keputusan 

pembelian.  

3) Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

dengan persamaan regresi Y = 16,467 + 0,607X3 nilai korelasi sebesar 0,631 

artinya kedua variabel memiliki tingkat hubungan yang kuat.  Nilai koefisien 

determinasi sebesar 39,8% dan uji hipotesis diperoleh t hitung > t tabel atau 

(5,639 > 2,011). Dengan demikian H03 ditolak dan Ha3 diterima artinya 

terdapat pengaruh signifikan kualitas produk terhadap keputusan pembelian.  

4) Harga, kualitas pelayanan dan kualitas produk secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian dengan persamaan regresi Y = 

8,764 + 0,235X1 + 0,268X2 + 0,310X3. Nilai korelasi sebesar 0,746 artinya 

variabel bebas dengan variabel terikat memiliki tingkat hubungan yang kuat. 

Nilai koefisien determinasi sebesar 55,7% sedangkan sisanya sebesar 44,3% 

dipengaruhi faktor lain. Uji hipotesis diperoleh nilai F hitung > F tabel atau 

(19,258 > 2,570). Dengan demikian H04 ditolak dan Ha4 diterima. Artinya 

terdapat pengaruh signifikan secara simultan harga, kualitas pelayanan dan 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 

Saran 

Berdasarkan pada hasil kesimpulan di atas sebagai hasil penelitian, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1)  Perusahaan harus meningkatkan pelayanan agar konsumen tidak 

mempertimbangkan harga produk yang akan dibeli karena pelayanannya 

sesuai yang diharapkan konsumen. 

2)  Perusahaan harus memperhatikan kualitas pelayanan kepada konsumen 

dengan lebih supaya konsumen merasa dihargai dan diperhatikan. 

3) Perusahaan harus lebih memperhatikan produk yang diproduksi sesuai 

dengan keinginan konsumen supaya para konsumen merasa puas dan merasa 

sesuai dengan kebutuhan mereka. 

4)  Perusahaan harus memproduksi lebih banyak lagi berbagai macam produk 

supaya konsumen merasa puas dengan produk yang diproduksinya karena 

banyak pilihan merek dalam keputusan pembelian mereka. 
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Pengaruh Kondisi Lingkungan Kerja, Fasilitas Kerja,      dan Pemberian Kompensasi terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. Antilope Madju Puri Indah, 2022. 

 

Oktovina Deci Rahakbauw 

(Dosen STIE Bhakti Pembangunan) 

Siti Juariah 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pengaruh Kondisi Lingkungan Kerja, Fasilitas Kerja 

dan Pemberian Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Antilope Madju Puri Indah. 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan yang digunakan untuk mengukur 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih 

besar dari rtabel 0,2876 (nilai rtabel untuk n=48), jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir 

pertanyaan adalah valid. Hasil tes uji reliabilitas menunjukan bahwa nilai Cronbach Alpha 0,878 > 

0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel Kondisi 

Lingkungan Kerja, Fasilitas Kerja dan Pemberian Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan dapat 

dikatakan reliabel. Berdasarkan uji koefisien determinasi (r2) dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen Kondisi Lingkungan Kerja (X1), Fasilitas Kerja (X2), Pemberian Kompensasi (X3), 

dalam penelitian ini mampu menerangkan 88,1% mengenai Kinerja Karyawan (Y). Sedangkan 

sisanya 11,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Analisis regresi linear 

berganda berfungsi untuk membuktikan hipotesis penelitian. Data yang sudah diolah menghasilkan 

persamaan regresi sebagai berikut : Y = 4,928+ 0,331X1 + 0,325X2+ 0,213X3 hasil menunjukan 

bahwa Kondisi Lingkungan Kerja, Fasilitas Kerja dan Pemberian Kompensasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hasil pengujian hipotesis uji t menunjukan 

bahwa variabel Kondisi Lingkungan Kerja, Fasilitas Kerja dan Pemberian Kompensasi yang 

diteliti terbukti secara signifikan mempengaruhi variabel Kinerja Karyawan secara parsial karna 

memiliki thitung > ttabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kemudian melalui uji statistik F, 

hasil nilai Ftabel (116,473 > 2,87). Hal ini dapat menunjukkan bahwa Kondisi Lingkungan Kerja, 

Fasilitas Kerja dan Pemberian Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

Kata kunci: Kondisi Lingkungan Kerja, Fasilitas Kerja, Pemberian Kompensasi dan 

Kinerja Karyawan 
 

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Akhir tahun 2019 menjadi sejarah baru dalam kehidupan. Pandemi yang bermula dari kota 

Wuhan China, sudah mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Akibatnya banyak kegiatan 

yang terhambat dan tidak bisa dijalankan selama pandemi tersebut. Pandemi covid-19 

tersebut telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan umat manusia. Tak terkecuali 

masalah ketenagakerjaan, pandemi yang berlangsung lama ini mengakibatkan banyak 

pengusaha mengurangi hak-hak yang seharusnya diberikan kepada karyawannya. 

Upah yang sebelumnya di atas upah minimum dan tunjangan-tunjangan lainnya, sekarang ini 

banyak perusahaan yang mengurangi bahkan menghapus tunjangan tersebut. Banyak pula 

perusahaan yang menurun pemasukannya dan kemudian melakukan efisiensi atau 

pengurangan jumlah pekerja, sebagian bahkan sampai melakukan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) massal kepada karyawannya termasuk pada PT.Antilope Madju Puri Indah. 

PT .Antilope Madju Puri Indah adalah perusahaan yang menaungi Puri Indah Mall yang 

merupakan bagian dari Pondok Indah grup. Puri Indah Mall adalah salah satu mall tertua di 

Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 1997 hingga sekarang. Puri Indah Mall memiliki konsep 

sebagai mall keluarga dimana konsep tersebut tertuang dalam tagline-nya yatitu “your family 

mall”. 



  

 

 
Pandemi yang berlangsung mengakibatkan banyak kerugian pada semua sektor, dan salah 

satunya yang mendapat kerugian besar adalah pusat perbelanjaan termasuk Puri Indah Mall. 

Pada awal pandemi, terjadi beberapa perubahan pada PT Antilope Madju Puri Indah, 

diantaranya : pemindahan area ke tempat lain, pemutusan hubungan kerja (PHK) dari setiap 

divisi karyawan kontrak maupun tetap dan pemberhentian paksa atau dilakukannya pensiun 

dini bagi karyawan tetap yang mendapat PHK. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka, pada penelitian karya ini, rumusan 

masalah yang ingin diuraikan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kondisi lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Antilope Madju Puri Indah secara parsial? 

2. Apakah fasilitas kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Antilope Madju 

Puri Indah secara parsial? 

3. Apakah pemberian kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Antilope Madju Puri Indah secara parsial? 

4. Apakah kondisi lingkungan kerja, fasilitas kerja dan pemberian kompensasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan PT. Antilope Madju Puri Indah secara simultan? 
 

LANDASAN TEORI 
 

Kajian Pustaka 

Manajemen sumber daya manusia yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan kontribusi yang cukup 

besar dalam usaha mencapai sasaran organisasi atau perusahaan, dibalik daya pikat dan popularitasnya 

dikalangan akademis, sejak diluncurkannya konsep manajemen sumber daya manusia (MSDM) sekitar 

tahun 1980-an, konsep MSDM terdahulu sering mencurigai kegunaan dan moralitas MSDM. Sehebat 

apapun perusahaan, tidak bisa berjalan dengan baik tanpa sumber daya manusia yang baik, hal ini 

dikarenakan sumber daya manusialah yang menjalankan serta mengatur kegiatan operasional yang ada di 

suatu perusahaan. Pengertian sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak 

dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci 

yang menentukan perkembangan perusahaan. Menurut para ahli manajemen sumber daya manusia adalah 

sebagai berikut : Menurut Henry (2014:4), “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai 

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa dan pengelolaan terhadap individu 

anggota organisasi atau kelompok bekerja. Manajemen Sumber Daya Manusia juga menyangkut desain dan 

implementasi sistem perencanaan, penyusunan, personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, 

evaluasi kerja, kompensasi karyawan dan hubungan perburuhan yang mulus.” Dengan memahami fungsi 

manajemen, maka akan memudahkan pula untuk memahami fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

selanjutnya akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi tujuan sumber daya manusia. Menurut 

Sedarmayanti (2017:13) secara khusus, manajemen sumber daya manusia bertujuan  untuk : 

1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankankaryawan cakap, dapat 

dipercaya dan memiliki motivasi tinggi, seperti yang diperlukan. 

2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia 

yangberkontribusi, kemampuan dan kecakapan mereka. 

3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan 

dan seleksi “yang teliti”, sistem kompensasi dan insentif yang tergantung pada kinerja, 

pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait “kebutuhan bisnis”. 

4. Mengembangkan praktik manaemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa 

karyawan adalah pihak terkait dalam organisasi bernilai dan membantu mengembangkan 

iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. 

5. Menciptakan iklim, di mana hubungan yang produktif dan harmonis dapat dipertahankan 

melalui asosiasi antara manajemen dengan karyawan. 

6. Mengembangkan lingkungan, di mana kerjasama tim dan fleksibilitas dapat 



  

Lingkungan 

Kerja 

(X1) H1 

Fasilitas Kerja 

(X2) 

H2 Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

H3 

Kompensasi 

(X3) 

H4 

berkembang. 

7. Membantu organisasi menyeimbangkan dan mengadaptasikan kebutuhan pihak terkait 

(pemilik, lembaga atau wakil pemerintah, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok 

dan masyarakat luas). 

8. Memastikan bahwa orang dinilai dan dihargai berdasarkan apa yang mereka lakukan dan 

mereka capai. 

9. Mengelola karyawan yang beragam, memperhitungkan perbedaan individu dan kelompok 

dalam kebutuhan penempatan, gaya kerja dan aspirasi. 

10. Memastikan bahwa kesamaan kesempatan tersedia untuk semua. 

11. Mengadopsi pendekatan etis untuk mengelola karyawan yang didasarkan pada perhatian 

untuk karyawan, keadilan dan transportasi. 

 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada tinjauan 

pustaka. Sehingga kerangka berpikir penulis, adalah sebagai berikut: 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
 

Sumber : Data diolah sendiri 

 
Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang selanjutnya akan diuji kembali 

kebenarannya untuk menentukan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. 

Hipotesis pada penelitian ini adalah : 

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh antara variabel Lingkungan kerja terhadap Kinerja 

karyawan Pada PT.Antilope Madju Puri Indah secara parsial. 

Ha1 : Terdapat pengaruh antara variabel Lingkungan kerja terhadap Kinerja 

karyawan Pada PT.Antilope Madju Puri Indah secara parsial. 

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh antara variabel Fasilitas kerja terhadap Kinerja 

karyawan Pada PT.Antilope Madju Puri Indah secara parsial. 

Ha2 : Terdapat pengaruh antara variabel Fasilitas kerja terhadap Kinerja 

karyawan Pada PT.Antilope Madju Puri Indah secara parsial. 

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh antara variabel Kompensasi terhadap Kinerja 

karyawan Pada PT.Antilope Madju Puri Indah secara parsial. 



 

 

 

 
Ha3 : Terdapat pengaruh antara variabel Kompensasi terhadap Kinerja 

karyawan Pada PT.Antilope Madju Puri Indah secara parsial. 

Ho4 : Tidak terdapat pengaruh antara variabel Lingkungan Kerja, 

Fasilitas Kerja, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada PT.Antilope Madju Puri Indah secara simultan. 

Ha4 : Terdapat pengaruh antara variabel Lingkungan Kerja, Fasilitas 

Kerja, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

PT.Antilope Madju Puri Indah secara simultan. 
 

HASIL PENELITIAN 

 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria yang 

digunakan adalah melakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel. Berikut ini adalah pengujian validitas: 
 

Tabe

l 1 

Hasil Uji Validitas 

 

 
No 

r hitung r tabel= 

0,05 

 
Keterangan Kondisi 

Lingkungan 

Kerja (X1) 

Fasilitas 

Kerja 

(X2) 

Pemberian 

Kompensasi 

(X3) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

1 0,640 0,740 0,552 0,727 0,2876 Valid 

2 0,712 0,768 0,747 0,704 0,2876 Valid 

3 0,606 0,726 0,528 0,635 0,2876 Valid 

4 0,552 0,709 0,481 0,624 0,2876 Valid 

5 0,631 0,704 0,485 0,618 0,2876 Valid 

6 0,746 0,594 0,664 0,553 0,2876 Valid 

7 0,736 0,715 0,519 0,520 0,2876 Valid 

8 0,786 0,830 0,671 0,740 0,2876 Valid 

9 0,689 0,659 0,556 0,632 0,2876 Valid 

10 0,803 0,813 0,597 0,618 0,2876 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah sendiri 

 
Berdasarkan tabel 1 uji validitas dari variabel kondisi lingkungan kerja, 

fasilitas kerja, pemberian kompensasi dan kinerja karyawandi atas. Maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat signifikansi karena thitung = validitas dari indikator 

dianalisis menggunakan df (degree of freedom) dengan rumusan. 

df = n – k 

Keterangan : 

df :degree of freedom 

 

 

n : Jumlah sampel 

k : Jumlah variabel bebas dan terikan 



 

Jadi df yang digunakan adalah 48 – 3 = 45, dangan alpha 5% maka 

menghasilkan nilai rtabel sebesar 0,2876 menunjukan bahwa uji validitas 

semuanya valid, karena rhitung > rtabel. 

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur apakah alat 

ukur memiliki konsistensi (dapat digunakan untuk penelitian berikutnya) atau tidak. 

Dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. 

Tabel 2 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

 

No Variabel Cronbach 

Alpha Hitung 

Cronbach 

Alpha Standar 

Keterangan 

 
1 

Kondisi Lingkungan 

Kerja (X1) 
 

0,878 

 
0,60 

 
Reliabel 

 

2 

 

Fasilitas Kerja (X2) 

 

0,901 

 

0,60 

 

Reliabel 

 

3 
Pemberian Kompensasi 

(X3) 

 

0,785 
 

0,60 
 

Reliabel 

 
4 

 

Kinerja Karyawan (Y) 
 

0,838 

 
0,60 

 
Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah sendiri 
 

Berdasarkan tabel 2 di atas pengujian reliabilitas menggunakan SPSS 23 

menunjukkan bahwa keempat variabel kondisi lingkungan kerja fasilitas kerja, 

pemberian kompensasi, dan kinerja karyawan adalah reliabel karena : 

Nilai koefisien croanbach alpha kondisi lingkungan kerja 0,878 > 0,6 Nilai 

koefisien croanbach alpha fasilitas kerja 0,901 > 0,6 

Nilai koefisien croanbach alpha pemberian kompensasi 0,785 > 0,6 Nilai 

koefisien croanbach alpha kinerja karyawan 0,838 > 0,6 

 
Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian pada 

sebuah model regresi, baik variabel independen maupun variabel dependen 

ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, model regresi yang 

baik adalah terlihat dari titik-titik menyebar berhimpitan mengikuti dan mendekati 

garis diagonalnya. Dari hasil uji normlaitas data dilihat dari gambar dibawah ini. 



 

Gambar 2 

Hasil Uji Normalitas 
 

 

 

 

Sumber : Data diolah dengan SPSS 23 

 
Berdasarkan gambar 2 di atas dapat dinyatakan bahwa semua data 

terdistribusi secara normal, sebaran data berada disekitar garis diagonal. 

Sehingga memenuhi persyaratan dari uji normalitas adalah jika data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen yaitu pelatihan kerja, 

lingkungan kerja fisik, dan pemberdayaan. Uji multikolinearitas dilakukan 

dengan melihat (1) nilai Tolerance dan (2) Variance Inflation Factor (VIF). 

Dibawah ini merupakan hasil pengujian multikolinearitas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 

Hasil Uji 



 

Uji Heteroskedastisitas 

Multikolinearitas 

Coefficientsa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

a. Dependent Variable: 

TOTAL.Y1 Sumber : 

Data diolah dengan SPSS 

23 
 

Berdasarkan tabel 3 di atas nilai toleransi dari variabel independen yaitu Kondisi 

Lingkungan Kerja sebesar 0,331, Fasilitas Kerja sebesar 0,325 dan Pemberian 

Kompensasi sebesar 0,213. Dari output diatas  juga diketahui nilai Variance inflation 

factor (VIF) setiap variabel ndependen yaitu Lingkungan Kerja sebesar 5,053, Fasilitas 

Kerja sebesar 6,253 dan Pemberian Kompensasi sebesar 3,115. Nilai VIF dari keempat 

variabel < 10 dan nilai toleransi > 0,1, dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolinearitas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut 

heterokedastisitas. Grafik hasil uji heterokedastisitas adalah sebagai berikut: 

Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 23 

Pada gambar 3 di atas terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak 

membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah 



 

angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi masalah 

heterokedastisitas dalam model regresi. 
 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan metode Durbin-Watson. Adapun cara 

mendeteksi terjadi autokorelasi dalam model analisis regresi dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tabel 4 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb
 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 .942a .888 .881 1.425 2.205 

a. Predictors: (Constant), TOTAL.X3, TOTAL.X1, TOTAL.X2 

b. Dependent Variable: TOTAL.Y1 
 

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,205. 

Bila DW terletak antara batas atas atau Upper Bound (du) dan (4-du), maka tidak ada 

autokorelasi. Didapat nilai pada tabel Durbin-Watson untuk n = 48 dan k= 3 adalah du 

= 1,670 dan 4-du = 2,330 (1,670< 2,205< 2,330), sehingga dapat dipastikan bahwa 

model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk bertujuan 

membuktikan hipotesis mengenai adanya pengaruh kondisi lingkungan kerja, fasilitas 

kerja danpemberian kompensasisecara parsial maupun bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda menggunakan 

SPSS 23. Hasil penelitian data dengan menggunakan SPSS 23 menunjukkan bahwa 

masing-masing variabel memiliki pengaruh yang signifikan. Dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 5 

Hasil Analisis Linear 

Berganda Coefficientsa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

a. Dependent Variable: 

TOTAL.Y1 Sumber : 

Data diolah dengan SPSS 

23 
 

Berdasarkan tabel 5 di atas apabila ditulis dalam bentuk sederhana dari 

 

 
Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 
t 

 

 
Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 Kinerja 

Karyawan 
4.948 2.373 

 
2.085 .043 

  

 Kondisi 

Lingkungan 

Kerja (X1) 

 
.331 

 
.102 

 
.368 

 
3.225 

 
.002 

 
.198 

 
5.032 

 Fasilitas 

Kerja (X2) 
.325 .097 .423 3.358 .002 .162 6.253 

 Pemberian 

Kompensasi 

(X3) 

 
.213 

 
.098 

 
.202 

 
2.267 

 
.028 

 
.320 

 
3.115 



 

persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +e 
Y = 4,928+ 0,331X1 + 0,325X2+ 0,213X3 

Dimana: Y = Kinerja KaryawanX1 = Kondisi Lingkungan KerjaX2 = Fasilitas 

Kerja X3 = Pemberian Kompensasi Dari hasil analisis diatas diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1) Nilai konstanta sebesar 4,928 artinya, jika kondisi lingkungan kerja (X1), fasilitas 

kerja (X2), dan pemberian kompensasi (X3) sama dengan nol maka nilai kinerja 

karyawan (Y) sebesar 4,948 satuan. 

2) Nilai koefisien regresi linier berganda variabel kondisi lingkungan kerja (X1) 

adalah positif, yaitu sebesar 0,331. Hal ini dapat diartikan apabila kondisi 

lingkungan kerja (X1) naik sebesar 1 satuan, maka kinerja karyawan (Y) meningkat 

sebesar 0,331 satuan. 

3) Nilai koefisien regresi linier berganda variabel fasilitas kerja (X2) adalah positif, 

yaitu sebesar 0,325. Hal ini dapat diartikan apabila fasilitas kerja (X2) naik sebesar 

1 satuan maka kinerja karyawan (Y) meningkat sebesar 0,325 satuan. 

4) Nilai koefisien regresi linier berganda variabel pemberian kompensasi (X3) adalah 

positif, yaitu sebesar 0,213. Hal ini dapat diartikan apabila pemberian kompensasi 

(X3) naik 1 satuan maka kinerja karyawan (Y) meningkat sebesar 0,213 satuan. 

 

Koefisien Kolerasi (r) 

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Dapat dilihat dari tabel sebagai 

berikut. 

Tabel 6  

Hasil Uji Korelasi Correlations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 

level (2-tailed). Sumber : Data diolah dengan 

SPSS 23 

 Kondisi 

Lingkungan 

Kerja (X1) 

 
Fasilitas 

Kerja (X2) 

Pemberian 

Kompensasi 

(X3) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Kondisi 

Lingkungan 

Kerja (X1) 

Pearson 

Correlation 
1 .893** .770** .901** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

 N 48 48 48 48 

Fasilitas 

Kerja (X2) 

Pearson 

Correlation 
.893** 1 .820** .917** 

 Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

 N 48 48 48 48 

Pemberian 

Kompensasi 

(X3) 

Pearson 

Correlation 
.770** .820** 1 .832** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

 N 48 48 48 48 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Pearson 

Correlation 
.901** .917** .832** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

 N 48 48 48 48 

 



 

Berdasarkan tabel 6 di atas terlihat antara kondisi lingkungan kerja dengan kinerja 

karyawan menghasilkan angka 0,901. Angka tersebut menunjukan korelasi antara 

kondisi lingkungan kerja dengan kinerja karyawan sangat kuat karena r berkisar antara 

0,800-1,000. Untuk korelasi antara fasilitas kerja dengan kinerja karyawan 

menghasilkan angka 0,917. Angka tersebut menunjukkan korelasi antara fasilitas kerja 

dengan kinerja karyawan mempunyai korelasi yang sangat kuat karena nilainya 

berkisar antara 0,800-1,000. Untuk korelasi antara pemberian kompensasi dengan 

kinerja karyawan menghasilkan angka 0,832. Angka tersebut menunjukkan korelasi 

antara pemberian kompensasi dengan kinerja karyawan mempunyai korelasi yang 

sangat kuat karena nilai r nya berkisar antara 0,800- 1,000. 

 

Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi dilakukan bertujuan untuk melihat besarnya kontribusi 

variabel independen yang menjelaskan variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut 

adalah hasil perhitungan uji koefisien determinasi menggunakan   SPSS 23: 
Tabel 7 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summaryb
 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 .942a .888 .881 1.425 2.205 

a. Predictors: (Constant), TOTAL.X3, TOTAL.X1, TOTAL.X2 

b. Dependent Variable: TOTAL.Y1 

 

Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan koefisien determinasi adalah sebesar 0,881 

atau 88,1%. Artinya, 88,1% kinerja karyawan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

kerja, fasilitas kerja, dan pemberian kompensasi. Sedangkan sisanya 11,9% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. 

 

Uji Parsial (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah individu variabel mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat. Adapun kriteria yang digunakan dalam uji t 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: tingkat kepercayaan = 95% (α = 5%), derajat 

kebebasan (df) = n-k-1 = 48-3-= 44, didapat t tabel = 2.015. 

Tabel 8 

Hasil Analisa Uji t Secara 

Parsial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Dependent Variable: TOTAL.Y1 Sumber : Data diolah dengan SPSS 23 

 

 

 

 

 

 

 
Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 
t 

 

 

 
Sig. 

 
B 

Std. 

Error 

 
Beta 

1 Kinerja Karyawan 4.948 2.373  2.085 .043 

 Kondisi Lingkungan Kerja (X1) .331 .102 .368 3.225 .002 

 Fasilitas Kerja (X2) .325 .097 .423 3.358 .002 

 Pemberian Kompensasi (X3) .213 .098 .202 2.267 .028 



 

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa : 

1.Variabel kondisi lingkungan kerja memiliki nilai t hitung 3,225 > ttabel 2,015 

dengan tingkat signifikan 0,002 < 0,05, dengan demikian Ha1 diterima dan Ho1 

ditolak, berarti terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari kondisi lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

2.Variabel fasilitas kerja memiliki nilai thitung 3,358 > ttabel 2,015 dengan tingkat 

signifikan 0,002< 0,05 dengan demikian Ha2 diterima dan Ho2 ditolak, berarti 
terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan. 

3.Variabel pemberian kompensasi memiliki nilai thitung 2,267 > ttabel 2,015 dengan 

tingkat signifikan 0,028 < 0,05, dengan demikian Ha3 diterima dan Ho3 ditolak, 

berarti terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari pemberian kompensasi 

terhadap kinerja karyawan. 

 

Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis secara bersama dilakukan dengan menggunakan Uji F. Uji F 

dilakukan untuk menguji hubungan signifikan antara variabel independen dan variabel 

dependen secara keseluruhan. Berikut hasil uji F sebagai berikut: 

Tabel 9 

Hasil Analisa Uji F Secara 

Simultan ANOVAa
 

 

 

 

 

 

 

 
a. Dependent Variable: TOTAL.Y1 

b. Predictors: (Constant), TOTAL.X3, TOTAL.X1, TOTAL.X2 

 

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : F 

hitung > F tabel yaitu 116,473 > 2,82 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 < 

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha4 diterima dan Ho4 ditolak, 

artinya kondisi lingkungan kerja, fasilitas kerja dan pemberian kompensasi 

berpengaruh secara simultan (bersama)/memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. Antilope Madju Puri Indah. 
 

Kesimpulan 
 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari penelitian mengenai pengaruh Kondisi 

Lingkungan Kerja, Fasilitas Kerja, dan Pemberian Kompensasi terhadap Kinerja 

KaryawanPT. Antilope Madju Puri Indah adalah sebagai berikut. 

1.Variabel kondisi lingkungan kerja memiliki nilai t hitung 3,225 > t tabel 2,015 dengan 

tingkat signifikan 0,002 < 0,05, dengan demikian Ha1 diterima dan Ho1 ditolak, 

berarti terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari variabel kondisi lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

2.Variabel fasilitas kerja memiliki nilai t hitung 3,358 > t tabel 2,015 dengan tingkat 

signifikan 0,002 < 0,05, dengan demikian Ha2 diterima dan hH2 ditolak, berarti 

terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari variabel fasilitas kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 
Model 

Sum of 

Squares 

 
df 

 
Mean Square 

 
F 

 
Sig. 

1 Regression 709.862 3 236.621 116.473 .000b 

 Residual 89.388 44 2.032 

 Total 799.250 47  



 

3.Variabel pemberian kompensasi memiliki nilai t hitung 2,267 > t tabel 2,015 dengan 

tingkat signifikan 0,028 < 0,05, dengan demikian Ha3 diterima dan Ho3 ditolak, 

berarti terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari variabel pemberian 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

4. F hitung > F tabel yaitu 116,473 > 2,82 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 < 

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha4 diterima dan Ho4 100 ditolak, artinya 

kondisi lingkungan kerja, fasilitas kerja dan pemberian kompensasi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

5. Nilai R2 atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,881 atau 88,1%. Artinya, 

88,1% kinerja karyawan dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas (kondisi 

lingkungan kerja, fasilitas kerja dan pemberian kompensasi). Sedangkan 

sisanya 11,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. 

 

Saran 

1. Bagi PT. Antilope Madju Puri Indah 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kondisi lingkungan kerja, fasilitas 

kerja dan pemberian kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Oleh karena itu PT. Antilope Madju Puri Indah diharapkan dapat 

mempertahankan keadaan kondisi lingkungan kerja, fasilitas kerja dan pemberian 

kompensasi yang sudah cukup baik, agar kinerja karyawan bisa tetap bagus. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini dengan meneliti variabel-

variabel lain diluar dari variabel yang sudah diteliti, agar memperoleh hasil yang 

lebih variatif yang dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Electronic-Customer Relationship 

Management (E-CRM), Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan 

Angkatan Tahun 2018 dan jumlah populasi sebanyak 75 pengguna jasa aplikasi shopee 

dengan menggunakan rumus slovin maka pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran 

kuesioner kepada 63 pelanggan atau responden yang menggunakan aplikasi shopee pada 

Mahasiswa STIK Sint Carolus di Jakarta Pusat. Dari hasil penelitian diperoleh t hitung dari 

electronic-customer relationship management sebesar  (3,170) > ttabel 2,003) atau nilai sig 

0,002 < 0,05 : maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Kesimpulannya hipotesis pertama 

electronic-customer relationship management  memiliki pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan pelanggan. Dari hasil penelitian diperoleh t hitung Pengaruh kualitas 

Produk sebesar (2,806) > ttabel (2,003) atau nilai sig 0,007 < 0,05 : maka H02 ditolak dan Ha2 

diterima. kesimpulannya hipotesis kedua kualitas produk memiliki pengaruh signifikan secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan. Dari hasil penelitian di peroleh t hitung Pengaruh 

kualitas pelayanan sebesar (3,459) > ttabel (2,003) atau nilai sig 0,001 < 0,05 : maka H03 ditolak 

dan Ha3 diterima. kesimpulannya hipotesis  ketiga kualitas pelayanan memiliki pengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. 

 Pada nilai F hitung electronic- customer relationship management, kualitas produk , 

dan kualitas pelayanan 62.048 dengan tingkat signifikan 5% sehingga diperoleh F tabel 

sebesar 2,76 dengan signifikan 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa electronic- customer relationship management, kualitas produk , dan 

kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan 

pelanggan. Nilai regresi linear Y = 6,785+ 0,291 b1 + 0,226 b2 + 0,346 b3. Nilai adjusted R 

Square sebesar 0,747 artinya presentasi konstribusi pengaruh variabel sebesar 74,7% atau 

75% Variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent, 

sedangkan sisanya 25,3% atau 25% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini seperti brand image, harga, promosi, dan sebagaianya. 
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Kata Kunci : Electronic - Customer Relationship Management, Kualitas Produk, Kualitas 

Pelayanan, Kepuasan Pelanggan. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 

Kemunculan  gadget atau ponsel genggam yang semakin canggih dan pesatnya 

kemajuan teknologi internet telah membawa perubahan nyata dalam keseharian banyak orang. 

Internet memegang peranan yang sangat penting di era global kehidupan manusia saat ini. 

Internet mempunyai fungsi  yang salah satunya adalah menyimpan berbagai jenis informasi 

dengan jumlah besar sebagai media komunikasi dan transaksi yang tidak terbatas oleh ruang 

dan waktu. Berbagai macam informasi dalam internet memudahkan pengguna untuk mencari 

layanan secara ekstensif, menyesuaikan informasi spesifikasi sesuai dengan kebutuhan, 

membandingakn harga, jenis bahkan tempat untuk mendapakan produk di mana penjual dan 

pembeli tanpa harus bertemu tatap muka secara langsung yang sering diisebut electronic 

commerce. Berbagai jenis usaha mikro pun seharusnya harus bisa beradaptasi dengan 

perubahan era ini, salah satunya dengan menggunakan internet untuk operasional usaha.  

Electronic Commerce atau e-commerce, dewasa ini telah menjadi trend dalam 

berbisinis di seluruh dunia termasuk di Indonesia. E-commerce tidak hanya menjadi 

mekanisme yang tepat dalam membutuhkan biaya yang lebih murah tetapi juga menjadi 

sebuah sistem sosial yang dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat. Faktor yang 

berperan penting dalam menentukan keberhasilan penerapan bisnis secara online adalah 

kepercayaan pelanggan pada e-commerce tersebut. Dalam bertransaksi juga tidak hanya dari 

pihak penjual yang berusaha memberikan kualitas produk dan pelayanan terbaik untuk dapat 

menarik konsumen, tetapi dari pihak konsumen juga harus terlebih dahulu menaruh 

kepercayaan terhadap transaksi jual beli secara online, karena walaupun transaksi online 

memberikan berbagai kemudahan seperti informasi produk, pemesanan, penagihan, proses 

pembayaran, dan pelayanan kepada pelanggan. Kegiatan e-commerce tersebut juga memiliki 

kelemahan yang tidak jarang merugikan salah satu pihak karena adanya oknum-oknum nakal 

baik dari pihak penjual maupun pembeli. Risiko e-commerce  antara lain yaitu : 

kehilangan/kerugian langsung karena adanya kecurangan, pencurian informasi rahasia 
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(mengambil dan menyalahgunakan informasi dari pihak atau perusahaan lain), kehilangan 

kepercayaan dari konsumen dan, kerugian lain yang tidak terduga ( ketidak jujuran , praktik 

bisnis yang tidak benar) .  

Saat ini, kita sedang menyaksikan pergeseran mendalam  yang meliputi semua 

industri, yang ditandai dengan munculnya model bisnis baru, serta pembentukan kembali 

sistem produksi, konsumsi, transportasi, dan pengiriman. Jika selama ini bisnis berjalan secara 

konvensional dengan membuka gerai dan kantor, maka penjualan memiliki tempat di dunia 

maya. Berjualan di dunia maya bergantung dari produk atau jasa yang dijual. Namun jika 

usaha menjual dalam bentuk jasa bisa menggunakan website untuk memberikan informasi 

pada banyak khalayak tentang jasa apa yang dijual.  

Kecendrungan adanya perubahan kebiasaan belanja konsumen dari offline menjadi 

belanja online. Saat ini, kebanyakan sistem pembelanjaan di toko daring ialah Anda memesan 

terlebih dahulu dan barang-barang dikemas lalu dikirim kepada Anda. Untuk saat ini hal itu 

hebat, tapi kecerdasan buatan dan teknologi prediksi kedepannya akan sangat mengagumkan 

serta berkembang lebih gila. Anda menerima barang dan mengirimkan kembali apa yang tidak 

anda inginkan. Tempat online seperti marketplace yang merupakan jual beli online, 

contohnya adalah seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan sebagainya. Dengan 

berjualan melalui marketplace, kita bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dan lebih 

luas dari sebelumnya. 

Menurut Apradi (2017), marketplace adalah sebuah wadah pemasaran produk secara 

elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. 

Menurut Opiida (2014), marketplace adalah media online berbasis internet yang digunakan 

sebagai tempat transaksi bisnis, dimana pembeli bisa mencari penjual sebanyak mungkin 

sesuai kriteria dengan harga pasar. Dari definisi di atas bahwa, marketplace adalah alat media 

elekronik yang menyediakan tempat dalam bertransaksi dan berbisnis online. 

 Kita semua berpikir bahwa pelanggan masa kini adalah pelanggan yang paling 

berkuasa. Bisa dipastikan bahwa sebagian besar dari mereka secara aktif mencari informasi 

tentang merek. Pelanggan membuat lebih banyak keputusan pembelian atas dasar informasi 

yang diterima. Dalam hal ini pelanggan akan mengevaluasi suatu produk atau layanan dari 

suatu perusahaan jika sudah terjadi suatu tindakan pembelian, suatu produk dan layanan yang 



 

 

4 

 

baik tentu akan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dalam berbelanja karena 

apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan, begitupun sebaliknya.  

 Saat ini e-commerce yang sedang berkembang pesat di Indonesia yaitu Shopee. 

Shopee adalah platform  berjual dan berbelanja secara  online yang diakses secara mudah 

dengan menggunakan smartphone yang menyediakan berbagai jenis macam produk penjualan 

mulai dari elektronik, perlengkapan rumah tangga, pakaian, aksesoris hingga fashion. Selain 

menyediakan berbagai macam produk, keunggulan lain dari Shopee yakni pembeli dapat 

mengembalikan barang atau dana apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang 

diinginkan. Pengguna juga dapat menemukan barang dengan mudah pada kolom pencarian 

hanya dengan memasukan gambar barang yang sedang dicari. Dan shopee juga menyediakan 

fitur gratis ongkir untuk pengiriman barang.  

Oleh karena itu terdapat beberapa faktor terjadinya proses pembelian online yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu Electronic Costumer Relationship Management (E-

CRM). Sangat penting bagi penjual untuk berhubungan dengan pelanggan melalui media 

elektronik atau media sosial. Electronic Customer Relationship Management (E-CRM)  

mengelola interaksi  produk/merek dengan pelangggan dan membangun relasi jangka 

panjang. Customer Relationship Management (CRM) ini ditujukan untuk pengguna Shopee 

baik pengguna baru maupun lama, dengan melakukan transaksi melalui Shopee maka 

pengguna tersebut akan mendapatkan Koin Shopee. Sejak kemunculannya, program koin 

Shopee pada tahun 2016 terus mendapatkan respon yang positif dari penggunanya. Sehingga, 

pada tahun 2018 pihak shopee mulai lebih serius dalam menjalankan program koin shopee 

dengan meletakkan home button reward koin shopee di aplikasi shopee. Hal Ini merupakan 

kepuasan pelanggan sehingga menghasilkan loyalitas pelanggan agar pelanggan tetap 

menggunakan aplikasi shoppe.  

Faktor kedua yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu kualitas produk. Kualitas 

produk tergantung kepada keputusan pembelian untuk memilih produk yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Kualitas produk yang disediakan marketplace shopee 

dikategorikan dengan karakteristik dari konsumen. Namun ketika membeli produk online, 

konsumen menghabiskan waktu untuk mengumpulkan informasi dengan membanding-

bandingkan. Oleh karena itu penjual produk harus menyediakan banyak pilihan untuk 
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memuaskan selera konsumen individual serta memberikan informasi dan saran kepada 

pelanggan.  

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan. 

Kualitas pelayanan  sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Dengan pelayanan jasa 

online bisa mendapatkan suatu barang yang tidak dapat terwujud, namun dengan pengalaman 

serta penilaian dari pelanggan shopee lainnya yang sudah tersedia di aplikasi shopee sendiri 

yang sering disebut dengan ulasan. Kualitas pelayanan dimulai dari kebutuhan pengguna jasa 

dan berakhir pada persepsi pengguna jasa, maka kualitas pelayanan tergantung pada 

kemampuan penyedia.      

Dengan adanya hal ini perusahaan Shopee menyediakan pelayanan melalui para jasa 

kirim barang seperti Shoppe xpress, Pos kilat, J&T Express, Ninja Express, ID Express, 

Anteraja, Si cepat Express, Go Send, Grab Express, Indopaket (ambil di Indomaret) serta 

dengan memberikan atribut seperti jaket.  

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas kepuasan pelanggan  jasa belanja 

online. Penyedia jasa belanja online yang penulis pilih sebagai objek penelitian adalah 

Shopee. Untuk itu judul penelitian yang peneliti buat adalah “ ANALISIS PENGARUH 

ELECTRONIC CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (E-CRM), KUALITAS 

PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN 

APLIKASI SHOPEE PADA MAHASISWA STIK SINT CAROLUS JURUSAN 

KEPERAWATAN ANGKATAN TAHUN 2018”.   

 

Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka dapat   dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah electronic Customer Relationship Management (E-CRM) berpengaruh  

terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK 

Sint Carolus Jurusan keperawatan Angkatan Tahun 2018 secara parsial?   

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa 

aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan keperawatan Angkatan 

Tahun 2018 secara parsial?   
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3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa 

aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan keperawatan Angkatan 

Tahun 2018 secara parsial?   

4. Apakah pengaruh Electronic Customer Relationship Management (ECRM), kualitas 

produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna 

jasa aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan keperawatan 

Angkatan Tahun 2018 secara simultan?   

 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam   penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh electronic customer relationship management (E-CRM) 

terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK 

Sint Carolus Jurusan keperawatan Angkatan Tahun 2018 secara parsial.  

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pengguna 

jasa aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan keperawatan 

Angkatan Tahun 2018 secara parsial.  

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas prelayanan erpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan pengguna jasa aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan 

keperawatan Angkatan Tahun 2018 secara parsial. 

4. Untuk mengetahui penagaruh electronic customer relationship management (E-CRM), 

kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa 

aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan keperawatan Angkatan 

Tahun 2018 secara simultan. 

2.  LANDASAN TEORI 

Electronic Customer Relationship Management (E-CRM)  

Manajemen hubungan pelanggan E-CRM (Customer Relationship Management), 

adalah proses mengelolah informasi rinci tentang pelanggan, perorangan ataupun keseluruhan 
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pelanggan untuk memaksimalkan loayalitas pelanggan. E-CRM (Customer Relationship 

Management) memungkinakan perusahaan menyediakan layanan pelanggan melalui 

penggunaan informasi akun perorangan yang efektif Customer relationship management  

menekankan pada pendekatan untuk membangun portofolio melalui jalinan bisnis yang 

terbentuk dengan konsumen melalui interaksi. 

Menurut Buttle dalam Ningsih dkk (2016:172), customer relationship management  

adalah strategi dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi internal 

dengan semua jaringan eksternal untuk menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para 

konsumen sasaran secara profitable. Dari definisi para ahli di atas disimpulkan bahwa 

electronic  customer relationship management merupakan strategi bisnis dalam mengelola 

hubungan antara organisasi dengan pelanggan yang bertujuan untuk memahami, menjaga, dan 

mengelola kebutuhan pelanggan sehingga menghasilkan kepuasan pelanggan. 

 

Kualitas Produk 

Menurut Kotler dalam (Roisah & Riana, 2016), menyatakan bahwa, kualitas produk 

merupakan kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal tersebut 

termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan, pengoperasian dan 

reparasi produk juga atribut produk lainnya. Menurut Kotler dan Amstrong (2015:224), 

kualitas produk adalah bagaimana produk tersebut memiliki nilai yang dapat memuaskan 

konsumen baik secara fisik maupun secara psikologis yang menunjukan pada atribut atau 

sifat-sifat yang terdapat dalam suatu barang atau hasil. 

Menurut Kotler dan amstrong dalam Ultari Wijayati dan Rahma Wahdiniwaty 

(2016:37), kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk menampilkan fungsinya, 

hal ini termasuk waktu kegunaan dari produk, keandalan, kemudahan dalam penggunaan dan 

perbaikan, dan nilai-nilai yang lainnya. Dari definisi di atas disimpulkan bahwa kualitas 

produk merupakan  harapan ataupun impian bagi pelanggan dan perusahaan dalam membeli 

dan memasarkan produk dengan memperhatiikan kondisi dan tampilan produk yang akan 

digunakan pelanggan. 
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Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan atau customer service  merupakan ukuran layanan yang diberikan 

penjual kepada pelanggan dalam memenuhi kebutuhan konsumen demi tercapainya kepuasan 

pelanggan. Menurut Lewis dan Booms dalam (Riyanto, 2018), kualitas pelayanan adalah 

ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekpetasi 

pelanggan. 

Menurut Tjiptono dalam (Karlina, Rosanto & Saputra, 2019), kualitas pelayanan 

berfokus pada upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyamapaian untuk mengimbangi harapan konsumen. Berdasarkan definisi di atas  

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan keseluruhan layanan yang diberikan 

kepada pelanggan upaya pemenuhan dan  untuk memuaskan pelanggan melalui produk dan 

jasa sesuai keinginan dan kebutuhan. 

 

Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan adalah hasil dari penilaian konsumen bahwa produk atau jasa pelayanan 

telah meningkatkan tingkat kenikmatan di mana tingkat pemenuhan ini bisa lebih atau kurang. 

Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukan konsumen atas 

barang dan jasa setelah mereka peroleh dan menggunakannya. Menurut Daryanto (2019), 

kepuasan konsumen adalah suatu penilaian emosional dari konsumen setelah konsumen 

menggunakan produk dimana harapan dan kebutuhan konsumen yang menggunakan 

terpenuhi. 

Menurut Richard Oliver (2018), kepuasan pelanggan adalah respon pemenuhan dari 

pelanggan terhadap suatu produk atau layanan itu sendiri yang telah memenuhi kebutuhan dan 

harapan pelanggan. Dari definisi di atas dapat disimpulakan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan perasaan serta penilaian terhadap suatu barang atau jasa serta pelayanan yang 

diperoleh selama proses pembelian dan pengalaman konsumen dalam memenuhi kebutuhan 

sesuai dengan harapan sebelumnya. 
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Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

                             H1  

                                                       

                                                H2                                                                                           

      

                                                H3                                                                                                                                                                 

 

                                                  H4 

Hipotesis 

Berdasarkan kerangka penelitian, maka dirumuskan hipotesis kerja sebagai berikut : 

o1  :    Tidak terdapat pengaruh signifikan e-customer relationship  management terhadap 

kepuasan pelanggan aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan 

Keperawatan Angkatan Tahun 2018 secara parsial.  

Ha1  :   Terdapat pengaruh signifikan e-customer relationship management terhadap kepuasan 

pelanggan aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan 

Angkatan Tahun 2018 secara parsial. 

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh signifikan kualitas produk terhadap kepuasan pelangganaplikasi 

Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan Angkatan Tahun 2018 

secara parsial. 

Ha2  :  Terdapat pengaruh signifikan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan aplikasi Shopee 

pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan Angkatan Tahun 2018 secara 

parsial. 

Ho3  :  Tidak terdapat pengaruh signifikan kualitas pelyanan terhadap kepuasan  pelanggan aplikasi 

Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan Angkatan Tahun 2018 

secara parsial. 

E-CRM 

(X1) 

Kualitas 

Produk 

 (X2) 

Kualitas 

Pelayanan 

(X3) 

 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y) 
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Ha3 : Terdapat pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan   aplikasi 

Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan Angkatan Tahun 2018 

secara parsial. 

Ho4  : Tidak terdapat pengaruh signifikan e-customer relationship management, kualitas produk, 

dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan aplikasi Shopee pada Mahasiswa 

STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan Angkatan Tahun 2018 secara parsial. 

Ha4 :  Terdapat pengaruh signifikan e-customer relationship management, kualitas produk, dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan aplikasi Shopee pada Mahasiswa  STIK 

Sint Carolus Jurusan Keperawatan Angkatan Tahun 2018 secara parsial. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Instrumen Data 

Uji Validitas 

Hasil variabel pelatihan diuji dengan membandingkan nilai Rhitung (kolom pearson 

Correlation) hasil output SPSS 23 dengan nilai rtabel. Uji sampel  dalam penelitian sebanyak 

sebanyak 63 reponden, dengan tabel r untuk df = (N-2) adalah 63-2 = 61 dengan alpha 5% 

yang menghasilkan r tabel sebesar 0,2480 sebagai berikut:  

Tabel 1 

Hasil Uji Validitas 

 

 

No 

Rhitung Empat Variabel Rtabel = 

0,5 

Keteranga

n Electronic-

Customer 

Relationship 

Management 

(X1) 

Kualitas 

Produk 

(X2) 

Kualitas 

Pelayanan 

(X3) 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y) 

1 0,669 0,687 0,658 0,599 0,2480 Valid 

2 0,668 0,593 0,561 0,653 0,2480 Valid 

3 0,548 0,643 0,692 0,528 0,2480 Valid 

4 0,543 0,643 0,665 0,521 0,2480 Valid 
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  Sumber: Data primer yang telah diolah dengan SPSS 23 (2022) 

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa 10 butir instrument dari setiap 

variabel merupakan data yang dinyatakan valid. Karena hasil uji  mendapatkan nilai Rhitung > 

rtabel (Pearson Total Correlation). 

 

      Uji Reliabilitas 

Pengukuran pada uji reliabilitas dilakukan pada uji statistik Cronbach Alpha pada 

setiap masing-masing variabel. Dinyatakan reliabel apabila nilai dari Cronbach Alpha > 0,06. 

Tabel 2 

Hasil Uji Reliabilitas 

No      Variabel Cronbach 

Alpha Hitung 

Cronbach Alpha 

Standart 

Keterangan 

1 E-Customer Relatinship 

Management (X1) 

0,801 0,6 Reliabel 

2 Kualitas Produk (X2) 0,870 0,6 Reliabel 

3 Kualitas Pelayanan (X3) 0,854 0,6 Reliabel 

4 Kepuasan Pelanggan (Y) 0,798 0,6 Reliabel 

Sumber: Data primer yang telah diolah dengan SPSS 23 (2022) 

 

5 0,570 0,633 0,478 0,656 0,2480 Valid 

6 0,647 0,716 0,595 0,740 0,2480 Valid 

7 0,714 0,699 0,653 0,701 0,2480 Valid 

8 0,547 0,750 0,688 0,523 0,2480 Valid 

9 0,515 0,722 0,818 0,426 0,2480 Valid 

10 0,556 0,702 0,743 0,574 0,2480 Valid 
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Berdasrakan tabel 2 diatas, uji reliabilitas pada setiap variabel diperoleh nilai Cronbach 

Alpha > Alpha kritis: 

1 Nilai koefisien cronbach alpha E-Customer Relatinship Management (X1) (0,801 > 0,6), 

sehingga variabel (X1) yang dinilai 10 butir pernyataan reliabel dan dapat digunakam 

sebagai alat pengumpulan data. 

2 Nilai koefisien cronbach alpha Kualitas Produk (X2) (0,870 > 0,6) sehingga variabel (X2) 

yang dinilai 10 butir pernyataan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan 

data. 

3 Nilai koefisien cronbach alpha Kualitas Pelayanan (X3) (0,854 > 0,6 sehingga variabel 

(X3) yang dinilai 10 butir pernyataan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat 

pengumpulan data. 

4 Nilai koefisien cronbach alpha Kepuasan Pelanggan (Y)  (0,798 > 0,6  sehingga variabel 

(Y) yang dinilai 10 butir pernyataan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat 

pengumpulan data. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian pada sebuah model 

regresi, baik variabel independen maupun variabel dependen ataupun keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah jika data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 

Gambar 2 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah dengan SPSS 23 

Dari gambar 2 Dapat dinyatakan bahwa semua data distribusi secara normal, 

sebaran data berada disekitar diagonal. Sehingga memenuhi persyaratan dari uji 
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normalitas adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 

Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi variabel independen yaitu E-Customer Relatinship 

Management, kualitas Produk, Kualitas Pelayanan. Uji multikolinearitas dilakukan dengan 

cara melihat (1) nilai tolerance dan (2) Variance Inflation Factor (VIF). 

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toler

ance VIF 

1 
(Constant) 6.785 2.864  2.369 .021   

E-CUSTOMER 

RELATIONSHIP 

MANAGEMENT 

.291 .092 .298 3.170 .002 .462 2.163 

KUALITAS 

PRODUK 
.226 .081 .287 2.806 .007 .390 2.564 

KUALITAS 

PELAYANAN 
.346 .100 .382 3.459 .001 .334 2.992 

 Dependent Variable: KEPUASAN PELANGGAN 

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 3 E-Customer Relationship Management memiliki nilai 

Tolerance = 0,462 dan VIF 2,163. Karena nilai Tolerance lebih besar dari persyaratan 

minimal ( 0,462 > 0,1) dan nilai VIF (2,163 < 10 ). Kualitas Produk  memiliki 

Tolerance = 0,390 dan VIF 2,564 lebih besar dari persyaratan minimal ( 0,390 > 0,1) 

dan nilai VIF (2,564 < 10). Dan Kualitas pelayanan memiliki nilai Tolerance = 0,334 

dan VIF 2,992. Karena nilai Tolerance lebih besar dari persyaratan minimal (0.334 > 

0,1) dan nilai VIF (2,992 < 10). Maka dapat disimpulkan bahwa analisis linear ganda 

tidak memiliki masalah multikolinearitas antar variabel dependen. 



 

 

14 

 

Uji Heteroskidastisitas 

Grafik scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik hasil perhitungan menyebar 

secara acak diatas dan dibawah titik origin serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa hasil analisis regresi ganda benar-benar linier karena tidak 

memiliki masalah heteroskidastisitas sehingga analisis regresi linier ganda dapat 

dilanjutkan. 

Gambar 3 

Scatterplot Uji Heteroskidastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Sumber : Data penelitaian diolah, 2022 

Uji Autokorelasi 

Tabel 4 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .871a .759 .747 1.699 2.171 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN, E-CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT, KUALITAS PRODUK 

b. Dependent Variable: KEPUASAN PELANGGAN 

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2022 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 diatas dengan menggunakan program 

SPSS 23, dilakukan pengujian autokorelasi menunjukan bahwa Durbin Watson 

sebesar 2,171. Jika dibandingkan dengan DW tabel dengan nilai signifikan 5% pada 

junlah n = 63 dan jumlah variabel independent 3 ( K = 3) maka diperoleh nilai dU  = 
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1,6932. Sehingga memperoleh nilai 4-dU = 2,3068 di mana DW berada diantara dU < 

DW < 4-dU ( 1,6932 < 2,171 < 2,3068) dan disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi. 

 

Analisis Linear Berganda 

Tabel 5 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.785 2.864  2.369 .021 

E-CUSTOMER 

RELATIONSHIP 

MANAGEMENT 

.291 .092 .298 3.170 .002 

KUALITAS PRODUK .226 .081 .287 2.806 .007 

KUALITAS PELAYANAN .346 .100 .382 3.459 .001 

a. Dependent Variable: KEPUASAN PELANGGAN 

       Sumber : Data Penelitian Diolah, 2022 

 Berdasarkan nilai output SPSS pada tabel di atas, maka dapat diidentifikasikan 

bahwa persamaan regresi linear ganda hasil penelitian adalah sebagai berikut : 
 

Y = a + b1 X1 +b2X2 + b3X3+ ℮ 

                                Y = 6.785 +0,291 X1 + 0,226 X2 + 0,346 X3 

Model persamaan regresi linier ganda hasil analisis tersebut dapat diartikan sebagai 

berikut :  

1. Nilai konstanta a = 6,785  dapat diartikan bahwa jika e-customer relationship 

management, kualitas produk dan kualitas pelayananan dianggap konstan maka 

kepuasan pelanggan bernilai positif. 

2. Nilai koefisien regresi e-customer relationship management b1 = 0,291 menunjukkan 

bahwa e-customer relationship management berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan. 
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3. Nilai koefisien regresi kualitas produk  b2 = 0,226  menunjukkan bahwa kualitas 

produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dengan arah positif. 

4. Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan b3 = 0,346 menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dengan arah positif. 

Koefisien Korelasi 

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antar 

variabel bebas dengan variabel terikat. Dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 6 

Hasil Uji Koefisien Korelasi 

Correlations 

 

E-CUSTOMER 

RELATIONSHIP 

MANAGEMENT 

KUALITAS 

PRODUK 

KUALITAS 

PELAYANAN 

KEPU

ASAN 

PELAN

GGAN 

E-CUSTOMER 

RELATIONSHIP 

MANAGEMENT 

Pearson 

Correlation 
1 .654** .714** .758** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 63 63 63 63 

KUALITAS PRODUK Pearson 

Correlation 
.654** 1 .766** .774** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 63 63 63 63 

KUALITAS PELAYANAN Pearson 

Correlation 
.714** .766** 1 .815** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 63 63 63 63 

KEPUASAN PELANGGAN Pearson 

Correlation 
.758** .774** .815** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 63 63 63 63 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : data penelitian diolah,2022 
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Berdasarkan tabel 6 menunjukan hasil dari uji koefisien korelasi sebagai berikut : 

1 Koefisien korelasi e-customer relationship management dengan kepuasan pelanggan 

yaitu sebesar 0.758. Hal ini berarti hubungan antara e-customer relationship management 

(X1) dengan kepuasan pelanggan (Y) adalah  kuat karena r berkisar antara 0.600 –0,799. 

2 Koefisien korelasi kualitas produk dengan kepuasan pelanggan yaitu sebesar 0,774. Hal 

ini berarti hubungan antara kualitas produk (X2) dengan kepuasan pelanggan (Y) adalah  

kuat karena r berkisar antara 0,600– 0,799. 

3 Koefisien korelasi kualitas pelayanan deengan kepuasan pelanggan yaitu sebesar 0.815. 

Hal ini berarti hubungan antara kualitas pelayanan (X3) dengan kepuasan pelanggan (Y) 

adalah sangat kuat karena r berkisar antara 0.800 – 1.00. 

 

Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi dilakukan bertujuan untuk melihat besarnya kontribusi 

variabel independen yang menjelaskan variabel dependen. Koefisien ini menunjukan seberapa 

besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil 

perhitungan uji koefisien determinasi menggunakan SPSS : 

Tabel 7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .871a .759 .747 1.699 2.171 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN, E-CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, 

KUALITAS PRODUK 

b. Dependent Variable: KEPUASAN PELANGGAN 

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 7 di atas dengan menggunakan program SPSS 23, dilakukan 

pengujian hubungan untuk keempat variabel tersebut, dan berdasarkan tabel model summary 

tersebut dihasilkan nilai  Adjusted R Square (R²) sebesar 0,747. Hal ini menunjukan bahwa 

sebesar 74,7% atau 75% Variabel e-customer relationship management  (X1),Variabel 

Kualitas Produk (X2), dan Variabel Kualitas Pelayanan (X3) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Kepuasan pelanggan (Y), sedangkan sisanya 25,3% atau 25% 
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dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti brand image, harga, 

promosi, dan sebagaianya. 

 

Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing setiap variabel secara 

individu, yaitu variabel e-customer relationship management, kualitas produk, dan kualitas 

pelayanan terhadap variabel kepuasan pelanggan menentukan tingkat signifikan (α) dan 

ttabel.  Tingkat signifikan (α) dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Tabel distribusi t 

dicari pada α= 5% dengan derajat kebebasan (df) = n-k = 63-3 = 60.  Berdasarkan tabel t pada 

α= 5% dapat diketahui nilai ttabel dengan df = adalah 2,003. 

Tabel 8 

Hasil Uji t 

                                                                   Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 6.785 2.864  2.369 .021   

E-CUSTOMER 

RELATIONSHIP 

MANAGEMENT 

.291 .092 .298 3.170 .002 .462 2.163 

KUALITAS PRODUK .226 .081 .287 2.806 .007 .390 2.564 

KUALITAS 

PELAYANAN 
.346 .100 .382 3.459 .001 .334 2.992 

a. Dependent Variable: KEPUASAN PELANGGAN 

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2022 

 

Berdasarkan tabel 8 hasil uji t menunjukan bahwa : 

1 Pengaruh electronic-customer relationship management (X1) terhadap kepuasan 

pelanggan (Y), dengan nilai ttabel dengan adalah sebesar 2,003. Karena thitung (3,170) > 

ttabel (2,003) atau nilai sig 0,002 < 0,05 : maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Jadi 

kesimpulannya variabel electronic-customer relationship management (X1) memiliki 
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pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y) aplikasi Shopee pada 

Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan Angkatan tahun 2018.  

2 Pengaruh kualitas Produk (X2) terhadap kepuasan pelanggan (Y), dengan nilai ttabel  

adalah sebesar 2,003. Karena thitung (2,806) > ttabel (2,003) atau nilai sig 0,007 < 0,05 : 

maka H02 ditolak dan Ha2 diterima. Jadi kesimpulannya variabel kualitas produk (X2) 

memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y) aplikasi 

Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan Angkatan tahun 2018.  

3 Pengaruh kualitas pelayanan (X3) terhadap kepuasan pelanggan (Y), dengan nilai ttabel 

dengan  adalah sebesar 2,003. Karena thitung (3,459) > ttabel (2,003) atau nilai sig 0,001 < 

0,05 : maka H03 ditolak dan Ha3 diterima. Jadi kesimpulannya variabel kualitas pelayanan 

(X3) memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y) 

aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan Angkatan 

tahun 2018.  

Uji Hipotesis secara Simultan(Uji F) 

Uji F atau uji regresi pada dasarnya menjelaskan semua variabel independent yang 

mempunya pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pada pengujian yang 

dilakukan pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% stau 0,05. Dengan 

kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan tabel F adalah jika F < 0,05, maka hipotesis 

alternatif diterima, yang artinya semua variabel independent secara simultan dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependent. 

Tabel 9 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 537.167 3 179.056 62.048 .000b 

Residual 170.261 59 2.886   

Total 707.429 62    

a. Dependent Variable: KEPUASAN PELANGGAN 

b. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN, E-CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT, KUALITAS PRODUK 

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2022 
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Berdasarkan tabel 9 menunjukan bahwa F hitung sebesar 62.048 dengan tingkat 

signifikan 0,000. F tabel dapat dicari dengan tingkat signifikan 5% df1 = k-1 dan df2 = n-k, 

dimana n = 63, df1 = 4-1 = 3 dan df2 = 63-4 = 59 sehingga diperoleh F tabel sebesar 2,76 

dengan signifikan 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel electronic- customer relationship management (X1), kualitas produk (X2), dan 

kualitas pelayanan (X3) memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan 

Angkatan Tahun 2018. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Pada penelitian yang menjelaskan analisis pengaruh electronic-customer relationship 

management, kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan aplikasi 

shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan Angkatan Tahun 2018 

berdasarkan pada pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan beberapa kesimpulan dari masing-masing variabel sebagai berikut : 

1. Variabel electronic-customer relationship management (X1) terhadap kepuasan 

pelanggan (Y), dengan nilai ttabel adalah sebesar 2,003. Karena thitung (3,170) > ttabel 

(2,003) atau nilai sig 0,002 < 0,05 : maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Jadi 

kesimpulannya variabel electronic-customer relationship management (X1) memiliki 

pengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) 

aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan Angkatan 

Tahun 2018. 

2. Variabel kualitas Produk (X2) terhadap kepuasan pelanggan (Y), dengan nilai ttabel 

adalah sebesar 2,003. Karena thitung (2,806) > ttabel (2,003) atau nilai sig 0,007 <   05 : 

maka H02 ditolak  dan Ha2 diterima. Jadi, kesimpulannya variabel kualitas produk  atau 

(X2) memiliki pengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap kepuasaan 

pelanggan (Y)  aplikasi Shoppe pada mahasiswa STIK Sint Carolus jurusan 

Keperawatan Angkatan Tahun 2018. 



 

 

21 

 

3. Variabel kualitas pelayanan (X3) terhadap kepuasan pelanggan (Y), dengan nilai ttabel 

adalah sebesar 2,003. Karena thitung (3,459) > ttabel (2,003) atau nilai sig 0,001 < 0,05 : 

maka H03 ditolak dan Ha3 diterima. Jadi kesimpulannya variabel kualitas pelayanan 

(X3) memiliki pengaruh positif secara parsial dan signifikan  terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan 

Keperawatan Angkatan Tahun 2018. 

4. Pada perhitungan menunjukan bahwa F hitung sebesar 62.048 dengan tingkat 

signifikan 0,000. F tabel dapat dicari dengan tingkat signifikan 5%  df1 = k-1 dan df2 

= n-k, dimana n = 63, df1 = 4-1 = 3 dan df2 = 63-4 = 59 sehingga diperoleh F tabel 

sebesar 2,76 dengan signifikan 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha   diterima. 

Sehingga dapat dismpulkan bahwa variabel electronic- customer relationship 

management (X1), kualitas produk (X2), dan kualitas pelayanan (X3) memiliki 

pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan (Y) aplikasi Shopee 

pada Mahasiswa STIK Sint Carolus Jurusan Keperawatan Angkatan tahun 2018. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap 

terhadap hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk Perusahaan Shopee. Pada variabel Electronic – Customer Relationship 

Management, Shopee diharapakan dapat meningkatkan kualitas informasi agar pelanggan 

dapat mengetahui dan memahami informasi mengenai Shopee. Misalnya informasi 

mengenai waktu pengiriman, isi, dan bentuk produk. Selain itu mengembangkan dan 

meningkatkan  pelayanan yang berkualitas seperti pelayanan yang diberikan pada saat 

terjadi  penjualan dan pasca penjualan agar pelanggan memilih shopee sebagai pilihan 

utama untuk berbelanja. Oleh karena itu, aplikasi shopee dan penyedia dapat mengukur 

kualitas yang sesuai dengan keinginan dari segmen pasar yang dituju oleh Shopee.  

2. Untuk peneliti selanjutnya. Diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-

faktor selain e-customer relationship management, kualitas produk, dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan aplikasi Shopee pada Mahasiswa STIK Sint 

Carolus jurusan Keperawatan Angkatan Tahun 2018 dan memperluas ruang lingkup 

sehingga sampel yang diambil dapat lebih banyak dengan harapan hasil penelitian dapat 

lebih baik. 
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3. Hasil penelitian yang diteliti diharapakan dapat bermanfaat sebagai masukan dan bahan 

bagi pihak perusahaan dalam bidang jasa dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal 

demi kenyamanan bersama. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to determine the analysis of the effect of sales, purchases, and cash 

disbursements on the accounting information system at PT. Prosperous Core Twins either 

partially or simultaneously (together). The data used in this study is primary data in the 

form of questionnaires to 70 respondents. The data analysis method used is descriptivetest, 

normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, multiple 

linear regression analysis test, coefficient of determination test, T test, and F test. The 

results of the t test show that the sales variable (X1) has no effect on the accounting 

information system variable (Y) with a t count value of 0,168 > t table 1,996, the 

purchase variable (X2) has no effect on the accounting information system variable (Y) 

with a t value count 1,572 > t table 1,996, and the cash disbursement variable (X3) has an 

effect on the accounting information system varible (Y) with a t value of 3,185 > t table 

1,996. The results of the F test show that F count 17,814 > F table 2,74, thus Ha is 

accepted and Ho is rejected, which means that all X variables effect Y simultaneously. 

The value of adjust R square is 0,422 or 42,2%, meaning that the accounting information 

system variable is explained by the variables of sales, purchases, and cash disbursements, 

and the remaining 57,8% is influenced by other variables. 
 

Keywords : Sales, Purchases, and Cash Expenditures on Accounting Information Systems. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Derasnya arus globalisasi menyebabkan pengaruh lingkungan usaha di tempat perusahaan 

beroperasi menjadi semakin luas dan kompleks, segala jenis perubahan yang berkembang 

di Indonesia akan lebih menghadapi banyak tantangan dari perusahaan sejenis yang 

bermunculan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap perusahaan 

yang didirikan, baik perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, industri 

maupun jasa memiliki pola kegiatan yang berbeda untuk selalu berusaha menciptakan 

hubungan bisnis yang sehat. Sebuah perusahaan didirikan tentunya mempunyai tujuan yang 

jelas. Tetapi pada dasarnya setiap perusahaaan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk 

memperoleh laba yang optimal. Laba yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting 



 

 

untuk mengetahui nilai suatu perusahaan (Machdar, Dkk, 2017: 309). 

Seiring perkembangan teknologi saat ini, penggunaan komputer dalam sistem 

informasi akuntansi merupakan keharusan untuk memperlancar aktivitas-aktivitas dalam 

perusahaan agar pelaksanaan dapat lebih cepat, akurat, dan efisien. Pesatnya 

perkembangan teknologi yang membuat semakin besar pula perkembangan suatu sistem 

informasi akuntansi berkembang dalam berbagai penerapan hingga penggunaaannya secara 

operasional, mulai dari sistem pembelian, penjualan, hingga pengeluaran kas. 

Dengan mengikuti perkembangan teknologi dan menghadapi persaingan bisnis saat 

ini, dibutuhkan adanya teknologi komputer atau dalam hal ini Sistem Informasi Akuntansi 

berbasis komputer atau komputerisasi akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi pada PT. 

Kembar Inti Sejahtera masih menggunakan manual yaitu pencatatan siklus akuntansi yang 

masih ditulis di dalam buku. Cara manual ini sangat tidak efektif, karena selain 

memperlambat pekerjaan, dalam prosesnya akan mudah sekali terjadi kesalahan. Oleh 

karena itu, teknologi sistem informasi komputer sangat dibutuhkan untuk menunjang proses 

akuntansi dan keakuratan informasi yang dihasilkan. Kecepatan penyampaian informasi 

merupakan hal yang penting. Fungsi kecepatan penyampaian informasi ini adalah agar 

perusahaan dapat melakukan kegiatan monitoring dan pengambilan keputusan cepat 

berdasarkan informasi yang diperoleh. Teknologi yang bisa mendukung hal ini adalah 

teknologi berbasis web. PT. Kembar Inti Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa penyajian makanan dan minuman atau dikenal dengan istilah Food 

And Beverage Service yang berdiri pada tahun 2018. Perusahaan ini memiliki total 85 

karyawan di 3 cabang terdiri di Cipete Selatan, Bintaro dan Blok M yang bernama “Twin 

House Coffee & Kitchen”. 

Perumusan Masalah 

Agar permasalahan yang dibahas dalam penyusunan dan penulisan ini lebih terarah, 

maka penulis perlu memberikan batasan perumusan masalah yang akan dievaluasi, yaitu : 

1. Apakah penerapan prosedur penjualan berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi 

yang ditetapkan oleh PT. Kembar Inti Sejahtera ? 

2. Apakah penerapan prosedur pembelian berpengaruh terhadap sistem informasi 

akuntansi yang ditetapkan oleh PT. Kembar Inti Sejahtera ? 

3. Apakah penerapan prosedur pengeluaran kas berpengaruh terhadap sistem informasi 

akuntansi yang ditetapkan oleh PT. Kembar Inti Sejahtera ? 

4. Apakah penerapan prosedur penjualan, pembelian, dan pengeluaran kas berpengaruh 

terhadap sistem informasi akuntansi yang ditetapkan oleh PT. Kembar Inti Sejahtera ? 



 

 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh prosedur penjualan terhadap sistem 

informasi akuntansi pada PT. Kembar Inti Sejahtera. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh prosedur pembelian terhadap sistem 

informasi akuntansi pada PT. Kembar Inti Sejahtera. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh prosedur pengeluaran kas terhadap sistem 

informasi akuntansi pada PT. Kembar Inti Sejahtera. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh prosedur penjualan, pembelian, dan 

pengeluaran kas terhadap sistem informasi akuntansi pada PT. Kembar Inti Sejahtera. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pengertian Sistem 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk 

melakukan sasaran yang tertentu (Jeperson Hutahaean, (2016:2). Sedangkan menurut 

Kristanto (2018:1) pengertian sistem merupakan elemen-elemen yang saling terkait dan 

bekerja sama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem 

tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang 

diinginkan. Maka, suatu sistem yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang 

tepat karena hal ini akan sangat menentukan dalam mendefinisikan masukan yang 

dibutuhkan sistem dan juga keluaran yang dihasilkan.  

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, 

menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat 

keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, 

infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah- langkah keamanan 

(Romney & Steinbart, 2018:10). Sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, 

dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke 

dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan 

mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data 

akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal (Turner, At all 

2017:4). 

 



 

 

Sistem Informasi Penjualan 

Penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk 

memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan 

satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak dan transaksi. Penjualan 

merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perusahaan karena sumber utama 

pendapatan perusahaan berasal dari penjualan. Sistem akuntansi penjualan juga 

termasuk bagian yang penting dalam sistem informasi akuntansi perusahaan yang harus 

dikelola dengan baik dan benar. Transaksi penjualan memberikan kontribusi yang besar 

dalam menghasilkan laba bagi perusahaan (Abdullah, 2017:23). 

Bagan Alir Penjualan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Flowchart Sistem penjualan (Mulyadi, 2016:194) 

 
 

Sistem Informasi Pembelian 

Menurut Mulyadi dalam (Sinaga, 2017:3) sistem informasi pembelian digunakan 

dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan dalam perusahaan. 

Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua : pembelian lokal dan impor. 

Pembelian lokal adalah pembelian dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian 

dari pemasok luar negeri. 

 

 

 



 

 

Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas 

 

Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. 

Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek (biasanya karena jumlahnya 

relatif kecil), dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah 

satu diantara dua sistem: fluctuating-fund-balance system dan imprest sistem (Mulyadi, 

2016:425). 

 Bagan Alir Pengeluaran Kas 

 
Sumber : Mulyadi (2016:437) 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep 

atau teori yang menjadi acuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel bebas yaitu sistem informasi 

akuntansi penjualan, pembelian, dan pengeluaran kas terhadap variabel terikat yaitu PT. 

Kembar Inti Sejahtera. Kerangka penelitian digunakan untuk mempermudah jalan 

pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. 



 

 

Kerangka Pemikiran 
 

 

 

Sumber : Data diolah sendiri 

 

Keterangan : 

 

= Uji Parsial 

 

= Uji Simultan 

 

Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,   

dimana   rumusan    masalah    penelitian    telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2018:63). Hipotesis merupakan suatu pertanyaan yang bersifat 

sementara atau dengan anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan 

mungkin salah. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang 

disajikan penulis adalah Terdapat Pengaruh Antara Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan, Pembelian, dan Pengeluaran Kas Pada PT. Kembar Inti Sejahtera. 

1) Ha1 : Penjualan berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada perusahaan 

PT. Kembar Inti Sejahtera. 

 Ho1 : Penjualan tidak berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada 

perusahaan PT. Kembar Inti Sejahtera. 

2) Ha2 : Pembelian berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada 

H1 

Pembelian 

(X2) 
H2 

H3 

H4 

Pengeluaran Kas 

(X3) 

Penjualan 

(X1) 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

(Y) 



 

 

perusahaan PT. Kembar Inti Sejahtera. 

 Ho2 : Pembelian tidak berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada 

perusahaan PT. Kembar Inti Sejahtera. 

3) Ha3 : Pengeluaran Kas berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada 

perusahaan PT. Kembar Inti Sejahtera. 

 H03 : Pengeluaran Kas tidak berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi 

pada perusahaan PT. Kembar Inti Sejahtera. 

4). Ha4 : Penjualan, Pembelian, dan Pengeluaran Kas secara bersama- sama berpengaruh 

terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada perusahaan PT. Kembar Inti Sejahtera. 

 H04 : Penjualan, Pembelian, dan Pengeluaran Kas secara bersama- sama tidak 

berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada perusahaan PT. Kembar 

Inti Sejahtera. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti 

misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka 

sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, 

baik tertulis maupun lisan (V. Wiratna Sujarweni, 2018) Data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan data primer, sebagai berikut : 

1) Data Primer 

 

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari 

informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Dalam penelitian ini data 

primer didapatkan dari objek penelitian dengan memberi angket kuesioner yang 

diberikan kepada karyawan PT. Kembar Inti Sejahtera (Sugiyono, 2018:456). 

2) Data Sekunder 

 



 

 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. Menggunakan data sekunder apabila penulis mengumpulkan informasi dari data 

yang telah diolah oleh pihak lain. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer 

yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain 

sebagainya yang ada hubungannya dengan materi kajian yaitu penjualan, pembelian, dan 

pengeluaran kas terhadap sistem informasi akuntansi yang diperoleh dari PT. Kembar Inti 

Sejahtera (Sugiyono, 2017:137). 

 

Horizon Waktu 

Horizon waktu dalam penelitian ini menggunakan Study Time Series yaitu 

penelitian dilakukan terhadap deret waktu dan merupakan sekumpulan data dari suatu 

fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval tertentu. Periode yang 

digunakan dari data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan SPSS 23. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini populasinya adalah 

seluruh karyawan di PT. Kembar Inti Sejahtera (Sugiyono, 2016:117). Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sampel 

yang diambil dari populasi harus betu-betul representative (mewakili) (Sugiyono, 

2016:118). Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah 

dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

� 

� = 

� + ��	 

Keterangan: 

 

n = ukuran sampel 

N = populasi 

e = taraf nyata atau batasan kesalahan 

 

Batas kesalahan yang umum digunakan dalam penelitian adalah 5% karena dalam 

setiap penelitian tidak mungkin hasil nya sempurna 100%. Maka jumlah sampel 

dibulatkan menjadi 70 orang. Sampel yang akan diambil dari populasi menggunakan 



 

 

Convenience Sampling. Menurut Sugiyono (2015), convenience sampling merupakan 

metode penentuan sampel dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. 

Metode pengambilan sampel ini dipilih untuk memudahkan pelaksanaan riset dengan 

alasan responden yang digunakan yaitu karyawan yang masih belum menjalankan 

prosedur penjualan, pembelian, dan pengeluaran kas. Metode pengukuran nilai yang 

digunakan penulis adalah menggunakan Skala Likert. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Kuesioner yang dibagikan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan skala likert (Sugiyono, 2019:146). 

Instrument Skala Likert 

 

No Kategori Jawaban 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Tidak Setuju (TS) 

3. Setuju (S) 

4. Sangat Setuju (SS) 

Sumber : (Sugiyono, 2017:137) 

 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

PT. Kembar Inti Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

Food and Beverages di Bintaro, Tangerang Selatan. Twin House Coffee & Kitchen 

mempunyai konsep lain untuk tempat merayakan momen spesial bersama teman dan 

keluarga tercinta, seperti acara pernikahan atau ulang tahun. Perusahaan restoran ini 

mempunyai 3 cabang, yaitu Cipete Selatan, Bintaro Tangerang Selatan, dan Blok M, 

ketiganya mempunyai tempat yang sangat homey untuk berdiskusi, bekerja, dan hang 

out bersama teman. 
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Hasil Analisis Data 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria yang digunakan adalah melakukan uji 

dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan 

bernilai positif maka valid. Karena dalam penelitian ini terdapat 70 responden dengan batas 

standar eror adalah 5% maka r tabelnya adalah sebesar 0,235. Berikut ini adalah pengujian 

validitas. 

Hasil Pengujian Validitas Penjualan 

 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1.1 0,621 0,235 VALID 

X1.2 0,587 0,235 VALID 

X1.3 0,648 0,235 VALID 

X1.4 0,726 0,235 VALID 

X1.5 0,556 0,235 VALID 

X1.6 0,506 0,235 VALID 

X1.7 0,503 0,235 VALID 

X1.8 0,727 0,235 VALID 

X1.9 0,668 0,235 VALID 

X1.10 0,623 0,235 VALID 

Berdasarkan tabel diatas diketahui dari 10 pertanyaan pada hasil kuesioner seluruhnya 

valid karena r hitung lebih besar dari r tabel. Sedangkan berikut ini adalah hasil pengujian 

validitas untuk pembelian : 

Hasil Pengujian Validitas Pembelian 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X2.1 0,659 0,235 VALID 

X2.2 0,634 0,235 VALID 

X2.3 0,573 0,235 VALID 

X2.4 0,661 0,235 VALID 

X2.5 0,682 0,235 VALID 

X2.6 0,660 0,235 VALID 

X2.7 0,653 0,235 VALID 

X2.8 0,568 0,235 VALID 
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X2.9 0,487 0,235 VALID 

X2.10 0,573 0,235 VALID 

Berdasarkan tabel diatas diketahui dari 10 pertanyaan pada hasil kuesioner seluruhnya valid 

karena r hitung lebih besar dari r tabel. Sedangkan berikut ini adalah hasil pengujian validitas 

untuk pengeluaran kas : 

Hasil Pengujian Validitas Pengeluaran Kas 

 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X3.1 0,548 0,235 VALID 

X3.2 0,595 0,235 VALID 

X3.3 0,641 0,235 VALID 

X3.4 0,647 0,235 VALID 

X3.5 0,712 0,235 VALID 

X3.6 0,739 0,235 VALID 

X3.7 0,695 0,235 VALID 

X3.8 0,779 0,235 VALID 

X3.9 0,687 0,235 VALID 

X3.10 0,712 0,235 VALID 



 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui dari 10 pertanyaan pada hasil kuesioner seluruhnya 

valid karena r hitung lebih besar dari r tabel. Sedangkan berikut ini adalah hasil pengujian 

validitas untuk sistem informasi akuntansi : 

Hasil Pengujian Validitas Sistem Informasi Akuntansi 

 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Y1.1 0,635 0,235 VALID 

Y1.2 0,629 0,235 VALID 

Y1.3 0,664 0,235 VALID 

Y1.4 0,703 0,235 VALID 

Y1.5 0,658 0,235 VALID 

Y1.6 0,739 0,235 VALID 

Y1.7 0,598 0,235 VALID 

Y1.8 0,669 0,235 VALID 

Y1.9 0,764 0,235 VALID 

Y1.10 0,646 0,235 VALID 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua item pertanyaan telah memiliki 

nilai r hitung lebih besar dari r tabel sehingga untuk semua item pertanyaan dikatakan 

telah valid. 

 

Uji Reabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur 

untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Reabilitas sebenarnya adalah 

alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari suatu variabel. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang dari waktu-waktu terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika memiliki Cronbach Alpha lebih besar dari 0,600. Hasil pengujian reabilitas 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 



 

 

 

Hasil Pengujian Reabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Penjualan 0,817 Reliabel 

Pembelian 0,817 Reliabel 

Pengeluaran Kas 0,874 Reliabel 

Sistem Informasi Akuntansi 0,862 Reliabel 

Hasil uji reabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variable mempunyai 

koefisien Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,600 sehingga dapat dikatakan 

semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel 

sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut 

layak digunakan sebagai alat ukur. 

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan 

variabel terikat keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Normalitas data dalam 

penelitian dilihat dengan cara memperhatikan titik-titik pada Normal P-Plot Of Regression 

Standardized Residual dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas adalah jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak 

mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.                   

 



 

 

Uji Normalitas melalui Probability Plot 

Dari tabel tersebut diatas didapatkan hasil bahwa semua data terdistribusi secara 

normal karena penyebaran data berada di sekitar garis normal. 

Tabel Kolmogorov-Smirnof 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N  70 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

 Std. Deviation 3.10677924 

Most Extreme Differences Absolute .100 

 Positive .098 

 Negative -.100 

Test Statistic  .100 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .081c 

- Test distribution is Normal. 

- Calculated from data. 

- Lilliefors Significance Correction. 

 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas dengan model regresi. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya multikolinieritas dengan menggunakan nilai tolerance ≥ 0,10 atau dengan nilai 

variance inflation factor (VIF) ≤ 10. Hasil analisis dapat dilihat dengan tabel berikut : 

 

Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

 

 

Model 

 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

T 

 

 

Sig. 

 

 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.842 4.989  2.173 .033   

Penjualan .030 .181 .026 .168 .867 .339 2.947 

Pembelian .267 .170 .243 1.572 .121 .351 2.847 

Pengeluaran Kas .456 .143 .452 3.185 .002 .416 2.404 

a. Dependent Variable: Sistem Informasi Akuntansi 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan variabel bebas menunjukkan nilai 

tolerance sebesar 0,339 sampai dengan 0,416 artinya semua variabel bebas memiliki 

nilai tolerance ≥ 0,10 artinya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Hasil VIF 



 

 

menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF ≤ 10 artinya tidak ada 

multikolinearitas antara variabel bebas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji 

heteroskedastisitas ditunjukkan oleh gambar berikut : 

Uji Heteroskedastisitas 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut berarti tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah keadaan pada model regresi ada korelasi antara residual 

pada periode t dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang 

baik adalah tidak terdapat masalah autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Model pengujian ini dapat diuji dengan menggunakan uji 

Durbin Watson (DW test). 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

 

Model 

 

R 

 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 .669a .447 .422 3.17660 2.148 

- Predictors: (Constant), Pengeluaran Kas, Pembelian, Penjualan 

- Dependent Variable: Sistem Informasi Akuntansi 

 



 

 

Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5% jumlah sampel 70 (n) dan jumlah 

variabel independen 3 (k=3), Nilai Durbin Watson (DW Statistik) dari hasil analisis 

regresi sebesar 2,148 dapat dilihat pada tabel 4.13 diatas. Dengan demikian nilai Durbin 

Watson tersebut berada pada interval 1,702 sampai dengan 2,297 (1,702 < 2,148 < 

2,297), sehingga dapat dipastikan bahwa model regresi linier berganda tersebut tidak 

terjadi gejala autokorelasi. 

  

Uji Analisis Regresis Linier Berganda 

Model persamaan regresi yang baik adalah memenuhi persyaratan asumsi klasik yaitu 

antara lain semua data terdistribusi dengan normal. Model persamaan yang diajukan dalam 

penelitian ini sudah baik. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang 

pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi 

regresi berganda dengan program SPSS versi 23 diperoleh hasil sebagai berikut : 

Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

T 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.842 4.989  2.173 .033 

Penjualan .030 .181 .026 .168 .867 

Pembelian .267 .170 .243 1.572 .121 

Pengeluaran Kas .456 .143 .452 3.185 .002 

Berdasarkan tabel dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah : 

Y = 10,842 + 0,30X1 + 0,267X2 + 0,456X3 

Keterangan :       Y = Sistem Informasi Akuntansi  

             X1 =Penjualan 

  X2 = Pembelian 

  X3 = Pengeluaran Kas 

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 

1) Nilai koefisien konstanta sebesar 10,842 artinya jika penjualan, pembelian, dan 

pengeluaran kas bernilai 0, maka nilai sistem informasi akuntansi bernilai positif 

sebesar 10,842. 

2) Nilai koefisien regresi penjualan sebesar 0,030 yang artinya ada arah positif antara 

penjualan terhadap sistem informasi akuntansi. Jika diasumsikan variabel 

independen lain (pembelian dan pengeluaran kas) mempunyai nilai 0, hal ini 

berarti setiap kenaikan variabel penjualan sebesar 1 satuan, maka nilai sistem 

informasi akuntansi akan meningkat sebesar 0,30. 



 

 

3) Nilai koefisien regresi pembelian sebesar 0,267 yang artinya ada arah positif 

antara pembelian terhadap sistem informasi akuntansi. Jika diasumsikan variabel 

independen lain (penjualan dan pengeluaran kas) mempunyai nilai 0, hal ini 

berarti setiap kenaikan variabel pembelian sebesar 1 satuan, maka nilai sistem 

informasi akuntansi akan meningkat sebesar 0,267.  

4) Nilai koefisien regresi pengeluaran kas sebesar 0,456 yang artinya ada arah positif 

antara pengeluaran kas terhadap sistem informasi akuntansi. Jika diasumsikan variabel 

independen lain (penjualan dan pembelian) mempunyai nilai 0, hal ini berarti setiap 

kenaikan variabel pengeluaran kas sebesar 1 satuan, maka nilai sistem informasi akuntansi 

akan meningkat sebesar 0,456. 

 

Analisis Korelasi (r) 

Analisis korelasi adalah analisis yang bertujuan untuk mencari hubungan antara 

dua variabel atau lebih. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah 

satu teknik pengukuran hubungan yang mengacu pada sekelompok teknik yang 

digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. 

Uji Analisis Korelasi Simultan 

Model Summary 

Mo 

del 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

 

df1 

 

df2 

Sig. F 

Change 

1 .669a .447 .422 3.177 .447 17.814 3 66 .000 

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Kas, Pembelian, Penjualan 

 

Nilai R (Koefisien Korelasi) sebesar 0,669 maka bisa disimpulkan tingkat hubungan 

antar Penjualan (X1), Pembelian (X2), Pengeluaran Kas (X3) terhadap Sistem Informasi 

Akuntansi (Y) secara simultan memilki hubungan yang kuat karena nilai r nya berkisar 

antara 0,600- 0,799. 

 

 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukan besarnya variasi 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan kata lain, 

koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel 

bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. 

Nilai koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R Square dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 



 

 

Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

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

1 .669a .447 .422 3.177 

Dari hasil perhitungan regresi diatas diketahui bahwa koefisien determinasi yang 

diperoleh sebesar 0,422. Hal ini berarti 42,2% variabel sistem informasi akuntansi 

dipengaruhi oleh variabel penjualan, pembelian, dan pengeluaran kas, sisanya 57,8% 

dipengaruhi variabel lain. 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Hipotesis 1, 2 dan 3 dalam penelitian ini diuji kebenarannya dengan menggunakan 

uji parsial. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf (p=value). Jika taraf yang 

dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,05/2 = 0,025 (uji dua sisi) dan df = (n-k-1) = (70-

3-1) = 66. Diperoleh T tabelnya sebesar 1,996. Maka hipotesis diterima, sebaliknya jika 

taraf hasil hitung lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. 

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Coefficientsa 

 

 

Model 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.842 4.989  2.173 .033 

Penjualan .030 .181 .026 .168 .867 

Pembelian .267 .170 .243 1.572 .121 

Pengeluaran Kas .456 .143 .452 3.185 .002 

a. Dependent Variable: Sistem Informasi Akuntansi 

 

Dari tabel terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis penjualan menunjukkan t hitung 

sebesar 0,168 sedangkan t tabel 1,996 dengan taraf 0,867. Taraf tersebut lebih besar dari 

0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak Ha dan menerima Ho. 

Dengan demikian, ini berarti bahwa hipotesis H1 “Penjualan tidak berpengaruh 

terhadap Sistem Informasi Akuntansi”. Hasil pengujian hipotesis pembelian 

menunjukan nilai t hitung sebesar 1,572 sedangkan t tabel 1,996 dengan taraf 0,121. 

Taraf tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

menolak Ha dan menerima Ho. Dengan demikian, ini berarti bahwa hipotesis H2 

“Pembelian tidak berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi”. Hasil pengujian 

hipotesis pengeluaran kas menunjukan nilai t hitung sebesar 3,185 sedangkan t tabel 



 

 

1,996 dengan taraf 0,002. Taraf tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha. Dengan demikian, ini 

berarti bahwa hipotesis H3 “Pengeluaran Kas berpengaruh terhadap Sistem Informasi 

Akuntansi”. 

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan 

menggunakan uji F. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut : 

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 539.278 3 179.759 17.814 .000b 

 Residual 665.993 66 10.091   

 Total 1205.271 69    

- Dependent Variable: Sistem Informasi Akuntansi 

- Predictors: (Constant), Penjualan 

Hasil perhitungan statistik menunjukan nilai F hitung = 17,814. dan F tabel dapat dicari 

degan tingkat α = 0.05 , df 1 = k -1 dan df 2 = n – k, dimana n = 70, k = 4, maka df 1 = 4 

-1 = 3 dan df 2 = 70 – 4 = 66 sehingga diperoleh F tabel sebesar 2,74. Ini menunjukan 

bahwa F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 2,74 dengan taraf 0,000. Taraf tersebut 

lebih kecil dari 0,05 yaitu menolak Ho dan menerima Ha. Ini berarti bahwa variabel X 

mempengaruhi variabel Y secara bersama positif. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pengolahan data tentang penjualan, pembelian 

dan pengeluaran kas terhadap sistem informasi akuntansi PT. Kembar Inti Sejahtera 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1) Pada hasil uji T ditemukan bahwa X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Hal ini 

dibuktikan dengan perhitungan dimana nilai t hitung sebesar 0,168 sedangkan t 

table 1,996 dengan taraf 0,867. Hasil tersebut lebih besar dari 0,05. Yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak Ha dan menerima Ho. 

2) Pada hasil uji T ditemukan bahwa X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Hal ini 

dibuktikan dengan perhitungan dimana nilai t hitung sebesar 1,572 sedangkan t 

table 1,996 dengan taraf 0,121. Hasil tersebut lebih besar dari 0,05. Yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak Ha dan menerima Ho. 



 

 

3) Pada hasil uji T ditemukan bahwa X3 berpengaruh terhadap Y. Hal ini dibuktikan 

dengan perhitungan dimana nilai t hitung sebesar 3,185 sedangkan t table 1,996 

dengan taraf 0,002. Hasil tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha. 

4) Pada hasil (Uji F) atau simultan menunjukan bahwa nilai F hitung sebesar 17,814 

sedangkan F table sebesar 2,74 dengan nilai sebesar 0,000. Ini berarti bahwa F 

hitung lebih besar dari F table dan hasil tersebut lebih kecil dari 0,05. Pengujian 

ini secara statistik membuktikan bahwa penjualan, pembelian, dan pengeluaran 

kas mempunyai pengaruh positif terhadap sistem informasi akuntansi. Disamping 

itu, penambahan berdasarkan hasil penelitian kesimpulan data yang 

menguatkan kesimpulan di atas: 

a. Kesimpulan data di atas hasil kuesioner seluruhnya valid karena hasil r hitung 

lebih besar dari t tabel. 

b. Kesimpulan data di atas menunjukan semua variabel mempunyai koefisien 

yang cukup besar sehingga item-item pada masing-masing konsep variabel 

layak digunakan sebagai tolak ukur. 

c. Kesimpulan data di atas menunjukan bahwa semua data pada uji normalitas 

dapat terdistribusi secara normal karena penyebaran data berada di sekitar 

garis normal. 

d. Kesimpulan di atas semua variabel bebas memiliki nilai tolerance. 

e. Kesimpulan di atas hasil heteroskedastisitas menunjukan titik-titik tersebar di 

atas angka 0. 

Saran 

Sejalan dengan kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitin ini, 

saran-saran yang dapat dikemukakan untuk perusahaan antara lain : 

1. Untuk menghindari kesalahan data, pemakaian atau user harus memiliki kemampuan 

dalam bidang komputer. Baik hardware maupun software yang dibutuhkan dalam 

sistem. 

2. Adanya penyimpanan atau pengarsipan yang baik untuk dokumen- dokumen transaksi 

penjualan, pembelian, dan pengeluaran kas agar terhindar dari  kerusakan atau 

kehilangan sehingga suatu saat masih ada jika diperlukan lagi. 

3. Untuk menunjang kelancaran kegiatan perusahaan, maka sebaiknya dilakukan 

komputerisasi menyeluruh pada sistem-sistem yang lain. 

4. Diperlukan ketelitian dalam memproses setiap transaksi penjualan, pembelian, dan 

pengeluaran kas. 
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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pengaruh opini audit tahun 

sebelumnya, Reputasi Auditor dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap opini audit 

going concern. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Melakukan 

pengujian menggunakan uji analisis model regresi logistik, dimana diantaranya 

menggunakan uji Overall Model Fit. Uji kelayakan model regresi menggunakan 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test dan uji koefisien menggunakan 

koefisien Nagelkerke’s R Square. Serta pengujian secara parsial (Uji Wald) dan 

pengujian secara simultan (Uji Omnibus Test of Model Coefficient). Hasil 

penelitian ini menujukkan hasil secara parsial (Uji Wald) dengan memperoleh 

hasil Opini Audit Tahun Sebelumnya mempunyai koefisien positif yaitu 2,521 

dengan tingkat signifikasi 0,0001 < 0,05 artinya Ha1 diterima. Reputasi Auditor 

koefisien negatif yaitu -0,580 dengan tingkat signifikasi 0,455 > 0,05 artinya Ho2 

ditolak. Pertumbuhan perusahaan mempunyai koefisien negatif yaitu -0,882 

dengan tingkat signifikansi 0,364 > 0,05 artinya H03 ditolak.Hasil penelitian ini 

menunjukkan hasil secara simultan (Uji Omnibus Test of Model Coefficient) 

dengan variabel Opini Audit Tahun Sebelumnya, Reputasi Auditor, dan 

Pertumbuhan Perusahaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap Opini 

Audit Going Concern dengan menunjukkan nilai probabilitas (Sig.) 0,010. Nilai 

probabilitas 0,010 < 0,05 dimana t tabel < t hitung, artinya Ha4 diterima.  

 

       Kata kunci: Opini Audit Tahun Sebelumnya, Reputasi Auditor, dan 

Pertumbuhan Perusahaan, dan Opini Audit Going Concern.  

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

  Keberlanjutan usaha suatu perusahaan menjadi perhatian penting bagi para 

pemangku kepentingan, terutama jika pemangku kepentingan tersebut adalah 

investor. Oleh karena itu, kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat 

membutuhkan investor. Investasi investor juga harus dapat mendanai kegiatan 

perusahaan dalam jangka panjang, dan investor juga mengharapkan dividen dari 

modal yang ditanamkan. Sangat penting bagi investor untuk terlebih dahulu 

meninjau laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan sebelum 

melakukan kegiatan investasi. 

Terdapat lima jenis opini auditor yaitu: pendapat wajar tanpa 

pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang 

ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku, pendapat wajar dengan 

pengecualian, pendapat tidak wajar, pernyataan tidak memberikan pendapat 



 

 

(berdasarkan PSA nomor 29 SA bagian 208). Going concern merupakan 

modifikasi audit yang menurut pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan 

atau ketidakpastian yang signifikan atas kelangsungan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya. 

Opini audit going concern tidak bisa lepas dari opini audit tahun 

sebelumnya dikarenakan kegiatan usaha tahun sebelumnya akan mempengaruhi 

kegiatan usaha di tahun setelahnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi 

auditor dalam memberikan opini audit going concern, termasuk laporan opini 

audit tahun sebelumnya yang diterima oleh badan audit pada tahun sebelumnya 

atau satu tahun sebelum tahun penelitian. Meningkatkan kinerja perusahaan yang 

sedang mengalami masalah tentu saja membutuhkan waktu yang relatif tidak 

sebentar, sehingga kemungkinan besar badan audit akan kembali diberi opini 

audit terkait masalah going concern usahanya pada tahun sebelumnya.  

Pertumbuhan perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menjaga kelangsungan usaha. Pertumbuhan bisnis diwakili oleh pertumbuhan 

pendapatan. Peningkatan penjualan menandakan bahwa aktivitas penjualan 

perusahaan sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian, penjualan yang 

meningkat akan memberikan peluang kepada perusahaan dalam meningkatkan 

laba dan mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). 

Reputasi auditor akan berpengaruh positif terhadap opini audit going 

concern. Auditor yang memiliki reputasi dan nama besar dapat menyediakan 

kualitas audit yang lebih baik, termasuk dalam mengungkapkan masalah 

kelangsungan usaha (going concern). Karena demi menjaga reputasi mereka, 

KAP besar lebih independen dibandingkan dengan KAP kecil. Dengan alasan 

ketika KAP besar kehilangan kliennya hal itu tidak berpengaruh terhadap 

pendapatannya, akan tetapi jika KAP kecil kehilangan satu klien itu akan sangat 

berarti, dikarenakan kliennya yang sedikit. Sehingga KAP besar seperti big four 

biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan indepedensi auditor dibanding 

dengan KAP kecil. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti 

mengambil judul “Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya, Reputasi 

Auditor dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going 

Concern Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021”. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan dapat dibahas 

dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1) Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap opini 

audit going concern pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar 

di BEI periode 2017-2021? 

2) Apakah reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 

concern pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI 

periode 2017-2021? 

3) Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini 

audit going concern pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar 

di BEI periode 2017-2021? 

4) Apakah opini audit sebelumnya, reputasi auditor dan pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern pada 

perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-

2021? 

 



 

 

Dimana opini audit going concern akan diberikan kode 1, sedangkan untuk

opini audit non going concern diberikan kode 0. 

Dimana kode 1 bila big four, dan kode 0 bila non big four. 

Rasio Pertumbuhan Penjualan = Penjualan Bersih (t1) – Pernjualan Bersih (t- 1) 

                                                                        Penjualan Bersih (t-1)         

 

 

 

Tujuan penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris berdasarkan 

rumusan masalah empiris atas: 

1) Untuk mengetahui hasil dari pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia subsektor makanan dan minuman selama tahun 2017-

2021. 

2) Untuk mengetahui hasil dari pengaruh reputasi auditor terhadap penerimaan 

opini audit going concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indnesia subsektor makanan dan minuman selama tahun 2017-2021. 

3) Untuk mengetahui hasil dari pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap 

penerimaan opini audit going concern pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia subsektor makanan dan minuman selama tahun 2017-

2021. 

4) Untuk mengetahui hasil dari pengaruh opini audit tahun sebelumnya, reputasi 

auditor, dan pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama terhadap opini 

audit going concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

subsektor makanan dan minuman selama tahun 2017-2021. 

 

LANDASAN TEORI 

Kajian Pustaka 

Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit tahun sebelumnya diartikan sebagai opini audit yang diterima perusahaan 

ditahun sebelumnya. Apabila entitas tidak mengalami peningkatan keuangan keuangan, 

auditor akan memberi kembali opini audit going concern bagi perusahaan. 

 

 

Reputasi Auditor 

Reputasi auditor ditunjukkan dengan kepercayaan publik terhadap auditor atas 

kinerjanya. Oleh karena itu, auditor bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan 

publik dan menjaga nama baik auditor sendiri serta KAP tempat auditor tersebut 

bekerja dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya. 

 

Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan adalah besaran kemampuan perusahaan dalam meningkatkan 

dan mempertahankan posisi ekonominya dalam industri maupun keseluruhan. 

Pertumbuhan perusahaan ini dapat di ukur oleh rasio pertumbuhan penjualan. Rasio 

pertumbuhan penjualan menunjukkan peningkatan volume penjualan atau pendatanya 

yang mendukung perusahaan dalam usaha menambah laba untuk menunjukkan 

kekuatan perusahaan dalam membertahankan kelangsungan usahanya (Muslimah & 

Triyanto, 2019). 



 

 

Kode 1 jika opini audit going concern (GC) 

Kode 0 jika opini audit non going concern (NGC) 

Opini Audit Going Concern 

Opini Audit going concern yang diterima perusahaan menunjukkan terdapat kondisi 

serta peristiwa yang meningkatkan keraguan auditor tentang kelangsungan hidup 

perusahaan. Salah satu yang perlu dipertimbangkan auditor saat memberi pendapat 

kelangsungan usaha adalah memprediksi apakah usaha tersebut bangkrut atau tidak. 

Jika perusahaan dapat melanjutkan bisnisnya dan memenuhi kewajibannya dengan 

menjual sejumlah aset besar, memperbaiki operasi yang dipaksa dari luar, 

merestrukturisasi utang, maupun dengan hal serupa lainnya, ini akan menyebabkan 

keraguan besar mengenai kelangsungan hidup usaha perusahaan. 

 

 

Kerangka Pemikiran 

Gambar 1 

 

 

Hipotesis 

Ha1 : Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 

concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia subsektor 

makanan dan minuman tahun 2017-2021. 

H01 : Opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit 

going concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia subsektor 

makanan dan minuman tahun 2017-2021. 

 

Ha2 : Reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia subsektor makanan dan 

minuman tahun 2017-2021. 

H02 : Reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia subsektor makanan dan 

minuman tahun 2017-2021. 

 

 



 

 

Ha3 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 

concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia subsektor 

makanan dan minuman tahun 2017-2021. 

H03 : Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 

concern pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia subsektor 

makanan dan minuman tahun 2017-2021. 

 

Ha4 : Opini audit tahun sebelumnya, reputasi auditor dan pertumbuhan perusahaan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia subsektor makanan dan 

minuman tahun 2017-2021. 

H04 : Opini audit tahun sebelumnya, reputasi auditor dan pertumbuhan perusahaan 

secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia subsektor makanan dan 

minuman tahun 2017-2021. 

 

METODE PENELITIAN 

 
Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Artinya, data yang 

diberikan oleh pihak lain dan tidak berasal dari sumber langsung. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan data dari berbagai sumber. Data untuk mengukur variabel Audit 

Tahun Sebelumnya, Reputasi Auditor, dan Pertumbuhan Perusahaan yang diperoleh 

dari laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. 

 

Horizon Waktu 

Horizon waktu dalam penelitian ini mengunakan study Time Series yaitu penelitian 

terhadap rentan waktu atau dalam kurun waktu yang berurutan. Periode yang digunakan 

dari data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tahun 2017- 2021. 

 

Unit Analisis Data 

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah perusahaan atau intuisi. Dalam 

hal ini perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. 

 

Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahan manufaktur subsektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Jumlah perusahaan 

manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2017-2021 berjumlah 40 perusahaan. 

 

 

 

 

 



 

 

Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yaitu teknik purposive 

sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021, 

dengan kriteria pemilihan sampel sebagai berikut: 

1) Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. 

2) Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang memiliki data 

perusahaan yang lengkap setiap tahunnya berupa annual report sesuai dengan 

variabel yang akan diteliti. 

3) Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak mengalami 

delisting selama periode pengamatan. 

 

Tabel 1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

 

No.  Kriteria  Jumlah 

1 Perusahaan Manufaktur subsektor makanan dan 

minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2017-2021 

40 

2 Perusahaan Manufaktur subsektor makanan dan 

minuman yang memiliki data perusahaan yang 

lengkap setiap tahunnya berupa annual report 

selama periode 2017-2021 

(22) 

3 Perusahaan Manufaktur subsektor makanan dan 

minuman yang mengalami delisting selama periode 

2017-2021 

(1) 

Jumlah Sampel 17 

Sumber : www.idx.co.id dan website resmi perusahaan (data diolah sendiri) 

 

Metode Statistik untuk analisis data 

 

Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan 

variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau 

variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan 

variabel lain. Analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisa data untuk menjelaskan data 

secara umum atau generalisasi, dengan menghitung nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-

rata (mean), dan standar deviasi (standard deviation). (Sugiyono, 2017) 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk 

memenuhi syarat dapat dilakukannya uji hipotesis melalui uji-t dan uji-f serta untuk menentukan 

ketepatan model regresi perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan 

yaitu: Uji Multikolineritas dan Uji Autokorelasi  

 

 

 



 

 

Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2018:107) Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

adalah tidak adanya korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas, dalam penelitian ini pengujian multikolinieritas 

yang digunakan adalah dengan melihat dari hasil pengukuran nilai tolerance value dan lawannya 

variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). Pengujian multikolinieritas dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1) Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 = terjadi multikolinieritas 

2) Tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 = tidak terjadi multikolinieritas. 

 

Uji Autokorelasi 

Menurut Priyanto (2014:144), menyatakan bahwa autokorelasi merupakan korelasi antara 

anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Uji autokorelasi bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pada periode 

t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Untuk menguji keberadaan autokorelasi dengan menggunakan uji statistik Durbin Watson. 

Adapun pengukuran yang digunakan dalam uji Durbin Watson adalah sebagai berikut : 

1) Jika 0 < DW < dL, tidak ada autokorelasi positif. Keputusan uji ditolak 

2) Jika dL < DW < dU, tidak ada autokorelasi positif. Keputusan uji  No decision 

3) Jika 4 – dL < DW < 4, tidak ada autokorelasi negatif. Keputusan uji ditolak 

4) Jika 4 – dU < DW < 4 – dL, tidak ada autokorelasi negatif. Keputusan uji No decision 

5) Jika dU < DW < 4 – dL, tidak ada autokorelasi, keputusan uji tidak ditolak 

. 

Analisis Model Regresi Logistik 

Pada penelitian ini pengujian model dan hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi 

logistik (logistic regression). Ghozali (2016:321) menyatakan bahwa “regresi logistik digunakan 

untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel 

bebasnya”. Pada penelitian ini, regresi logistik digunakan untuk menguji pengaruh Opini Audit 

Tahun Sebelumnya, Reputasi Auditor, serta Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Audit 

Going Concern. Adapun model regresi logistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ƹ 

 
Keterangan: 

Y = Opini audit going concern (Variabel Dummy, 1 jika menerima opini audit 

going concern, 0 jika tidak menerima opini audit going concern) a = 

Konstanta 
 

β1,β2,β3 = Koefisien Regresi  

 

 

 



 

 

X1 = Opini Audit Tahun sebelumnya 

 X2 = Reputasi Auditor 

X3 = Pertumbuhan Penjualan Ƹ = 

esalahan Residual 

 

Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

 

Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi Likelihood. Likelihood (L) dari model 

adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Hipotesis 

yang digunakan untuk menilai model fit, yaitu: 

 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

 

Hipotesis ini jelas bahwa kita tidak akan menolak hipotesis nol agar model fit dengan data, maka 

H0 harus diterima dan Ha ditolak. Dalam menguji hipotesis nol dan hipotesis alternatif, L 

ditransformasikan menjadi -2LogL. Adanya pengurangan nilai antara -2LogL awal (initial -2LL 

function) dengan nilai -2LogL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian 

"Sum of Square Error" pada model regresi, sehingga penurunan Log Likelihood menunjukkan 

model regresi yang semakin baik. 

 

Menilai Kelayakan Model Regresi 

 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of 

Fit Test. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data 

empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data 

sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit 

Test sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan 

signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena 

model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai Statistics Hosmer and Lemeshow 

Goodness-of-fit lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model 

mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok 

dengan data observasinya. 

 

Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel-variabel 

independen mampu memperjelas variabilitas variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

merupakan modifikasi dari koefisien Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari 

koefisien Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 

(satu). Semakin mendekati nilai 1 berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan 

oleh variabilitas variabel independen, sedangkan semakin mendekati 0 berarti variabilitas 

variabel dependen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen. 

 

Uji Secara Parsial  

Uji wald digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen yang terdiri dari 

Opini Audit Tahun Sebelumnya, Reputasi Auditor, dan Pertumbuhan Perusahaan mampu 

mempengaruhi variabel dependen yaitu Opini Audit Going Concern dalam penelitian ini, untuk 

menentukan hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan thitung dan tingkat 

signifikan α = 0,05 dengan kriteria sebagai berikut: 



 

 

1) Jika nilai thitung < ttabel dan p-value > 0,05, maka hipotesis (H0) diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen secara individual (parsial) tidak mempengaruhi 

variabel dependen. 

2) Jika nilai thitung > ttabel dan p-value < 0,05, maka hipotesis (H0) ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi 

variabel dependen. 

 

Uji Secara Simultan  

Pengujian ini dilakukan mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen 

secara bersama-sama di dalam model, dapat menggunakan Omnimbus Test of Model 

Coefficients. Omnimbus Test of Model Coefficients ini menunjukkan bahwa model logistik 

secara keseluruhan dapat menjelaskan atau memprediksi variabel independen terhadap variabel 

dependen. Dengan tingkat signifikansi (ά) sebesar 0,05, maka kesimpulan yang dapat diambil, 

yaitu: 

1) Jika p-value (dalam hal ini adalah sig -2 tailed) > 0,05 berarti variabel independen secara 

bersama-sama tidak bepengaruh terhadap variabel  dependen. 

2) Jika p-value (dalam hal ini adalah sig -2 tailed) < 0,05 berarti variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tabel berikut adalah ama perusahaan yang menjadi sampel penelitian dengan tahapan 

kriteria seleksi sampel sebagai berikut : 

 

Tabel 2 

Sampel Perusahaan 

 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food , Tbk. 

2 CAMP Campina Ice Cream Industry, , Tbk. 

3 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia , Tbk. 

4 CLEO Sariguna Primatirta , Tbk. 

5 HOKI Buyung Poetra Sembada , Tbk. 

6 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur , Tbk. 

7 INDF Indofood Sukses Makmur , Tbk. 

8 KEJU Mulia Boga Raya , Tbk. 

9 MLBI Multi Bintang Indonesia , Tbk. 

10 MYOR Mayora Indah , Tbk. 

11 PCAR Prima Cakrawala Abadi , Tbk. 

12 PSDN Prasidha Aneka Niaga , Tbk. 

13 ROTI Nippon Indosari Corpindo , Tbk. 

14 SKBM Sekar Bumi , Tbk. 

15 SKLT Sekar Laut , Tbk. 

16 STTP Siantar Top , Tbk. 

17 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry , Tbk. 
Sumber : www.idx.co.id, 2022 

 

 

 



 

 

 

Hasil Penelitian & Pembahasan 

Statistik Deskriptif 

 

Tabel 3 

Analisis Statistik Deskriptif 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Opini Audit Tahun 

Sebelumnya 

85 .00 1.00 .1176 .32410 

Reputasi Auditor 85 .00 1.00 .4000 .49281 

Pertumbuhan Perusahaan 85 -.70 2.47 .0920 .34308 

Opini Audit Going Concern 85 .00 1.00 .1294 .33765 

Valid N (listwise) 85 

Sumber : Output SPSS Versi 19.0 (data diolah) 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel sebanyak 85 data penelitian. 

Adapun statistik deskriptif yang telah diolah sebagai berikut : 
 

1) Hasil pengujian statistik deskriptif pada variabel Opini Audit Going Concern, Dari hasil 

statistik deskriptif diperoleh nilai terendah (minimum) dari Opini Audit Going Concern 

adalah sebesar 0.00. Nilai tertinggi (maximum) dari Opini Audit Going Concern adalah 

sebesar 1.00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0.1294 dengan standar deviasi 0.33765. 

 
2) Hasil pengujian statistik deskriptif pada variabel Opini Audit Tahun Sebelumnya. Dari 

hasil statistik deskriptif diperoleh nilai terendah (minimum) dari Opini Audit Tahun 

Sebelumnya adalah sebesar 0.00. Nilai tertinggi (maximum) dari Opini Audit Going 

Concern adalah sebesar 1.00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0.1176 dengan standar deviasi 

0.32410. 

 
3) Hasil pengujian statisktik deskriptif pada variabel Reputasi Auditor. Dari hasil statistik 

deskriptif diperoleh nilai terendah (minimum) dari Reputasi Auditor adalah sebesar 0.00. 

Nilai tertinggi (maximum) dari Opini Audit Going Concern adalah sebesar 1.00. Nilai rata-

rata (mean) sebesar 0.4000 dengan standar deviasi 0.49281. 

 
4) Hasil Pengujian statistik deskriptif pada variabel Pertumbuhan Perusahaan.Dari hasil 

statistik deskriptif diperoleh nilai terendah (minimum) dari Pertumbuhan Perusahaan adalah 

sebesar (0.70). Nilai tertinggi (maximum) dari Pertumbuhan Perusahaan adalah sebesar 2.40. Nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0.0920 dengan standar deviasi 0.34308. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Hasil pengujian asumsi klasik dapat dilihat pada point-point sebagai berikut: 

  

Uji Multikolinieritas 

Regresi yang baik adalah regresi yang tidak memiliki gejala korelasi yang kuat antara variabel 

independennya. Multikolinearitas merupakan situasi adanya korelasi antara variabel-variabel 

independen yang satu dengan yang lainnya. Gejala multikolinearitas dalam penelitian dapat 

dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang terdapat dalam matriks korelasi. Hasil uji gejala 

multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 



 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 
Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) .112 .047 2.410 .018

Opini Audit Tahun
Sebelumnya

.434 .106 .417 4.108 .000 .976 1.025

Reputasi Auditor -.054 .069 -.079 -.783 .436 .991 1.009

Pertumbuhan
Perusahaan

-.136 .100 -.138 -1.362 .177 .976 1.025

a. Dependent Variable: Opini Audit Going Concern Sumber : Output SPSS Versi 19.0 (data diolah) 
 

Berdasarkan tabel 4 dapat didePenelitiankan bahwa nilai tolerance Opini audit tahun sebelumnya 

0,976 atau > 0,01 dan VIF dengan nilai 1,025 atau < 10 maka dinyatakan tidak terjadi 

multikolinearitas. Reputasi auditor dengan nilai tolerance 0,991 atau > 0,01 dan VIF 1,009 atau 

< 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolineatitas. Pertumbuhan perusahaan dengan nilai 

tolerance 0,976 atau > 0,01 dan VIF dengan nilai 1,025 atau < 10 maka dinyatakan tidak terjadi 

multikolinearitas. Dapat disimpulkan bahwa, independent dalam variabel tersebut tidak terjadi 

multikolinearitas. Dimana nilai tolerance > 0,01 dan nilai VIF < 10 tidak terjadi 

multikolinearitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah sebuah model regresi linier terdapat korelasi 

antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). 

Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Pengambilan keputusan uji Durbin 

– Watson adalah sebagai berikut: 

1) Jika 0 < DW < dL, tidak ada autokorelasi positif. Keputusan uji ditolak 

2) Jika dL < DW < dU, tidak ada autokorelasi positif. Keputusan uji No decision 

3) Jika 4 – dL < DW < 4, tidak ada autokorelasi negatif. Keputusan uji ditolak 

4) Jika 4 – dU < DW < 4 – dL, tidak ada autokorelasi negatif. Keputusan uji no decision 

5) Jika dU < DW < 4 – dL, tidak ada autokorelasi, keputusan uji tidak ditolak 

 

Tabel 5 

Hasil Uji Durbin-Watson 
 

Model Summaryb 

Model R R Square

Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 ,431a ,186 ,156 ,31020 2,023

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Perusahaan, Reputasi Auditor, Opini Audit Tahun Sebelumnya 

b. Dependent Variable: Opini Audit Going Concern 

Sumber : Output SPSS Versi 19.0 (data diolah) 

 

 

 

 

 



 

 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ƹ 

GCAO =  0,112+ 0,434OTS – 0,054RA - 0,136PP + ƹ 

Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson 

sebesar 2,023. Sementara dari tabel DW untuk jumlah sampel (n) 85 dengan tarif signifikan 5% 

dan jumlah variabel independen 3 (k=3) diperoleh batas bawah dengan nilai tabel (dL) sebesar 

1,5752, (4-dL) = 2,4248 dan batasatasnya (dU) sebesar 1,7210, (4-dU) = 2,2790. dengan nilai 

DW sebesar 2,023 diantara (dU) sebesar 1,7210 dan (4-dL) sebesar 2,4248 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. 

 

Uji Model Regresi Logistik 

Analisis regresi logistik dimaksudkan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel 

terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Adapun hasil uji model regresi logistik dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 6 

Hasil Uji Model Regresi Logistik 

Coefficientsa 

Model

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 

 
t Sig.

B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,112 ,047 2,410 ,018 

Opini Audit Tahun Sebelumnya ,434 ,106 ,417 4,108 ,000 

Reputasi Auditor -,054 ,069 -,079 -,783 ,436 

Pertumbuhan Perusahaan -,136 ,100 -,138 -1,362 ,177 

a. Dependent Variable: Opini Audit 
Going Concern Sumber : Output SPSS 
Versi 19.0 (data diolah) 

 

Berdasarkan hasil uji model regresi logistik pada tabel 6 maka nilai koefisien dapat dibuat model 

persamaan regresi logistik sebagai berikut: 

 

Y = Opini audit going concern (Variabel Dummy, 1 jika menerima opini audit going 

concern, 0 jika tidak menerima opini audit going concern) 

Α = Konstanta 

β1,β2,β3 = Koefisien Regresi 

X1 = Opini Audit Tahun sebelumnya  

X2 = Reputasi Auditor 

X3 = Pertumbuhan Penjualan 

 Ƹ = Kesalahan Residual 

 

Berdasarkan model regresi dan tabel tabel 6 maka hasil regresi logistik dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Persamaan regresi logistik diatas, diketahui mempunyai konstanta sebesar 0,112 

dengan tanda positif sehingga besara konstanta menunjukkan bahwa jika variabel-

variabel independen (Opini Audit Tahun Sebelumnya, Reputasi Auditor, 

Pertumbuhan Perusahaan) diasumsikan nol, maka nilai variabel dependen yaitu 

Opini Audit Going Concern sebesar 0,112 

 



 

 

2) Koefisien variabel Opini Audit Tahun Sebelumnya sebesar 0,434. Artinya jika 

Opini Audit Tahun Sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 1 satuan dengan 

asumsi maka nilai variabel dependen yaitu Opini Audit Going Concern akan 

meningkat 0,434. 

3) Koefisien variabel Reputasi Auditor sebesar –0,054. Artinya jika Reputasi 

Auditor mengalami kenaikan sebesar 1 satuan dengan asumsi maka nilai variabel 

dependen yaitu Opini Audit Going Concern menurun sebesar 0,054. 

4) Koefisien variabel Pertumbuhan Perusahaan sebesar -0,136. Artinya jika 

Pertumbuhan Perusahaan mengalami kenaikan sebesai 1 dengan asumsi satuan 

maka nilai variabel dependen yaitu Opini Audit Going Concern menurun sebesar 

0,136. 

Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Untuk menilai keseluruhan model (Overall Model Fit) ditunjukkan dengan Log Likelihood 

Value (nilai -2LL), yaitu dengan cara membandingkan antara nilai -2LL pada awal (block 

number = 0) dengan nilai -2LL pada akhir (block number=1). Pengujian dilakukan 

dengan nilai -2 log likehood akhir (block number =1). Apabila -2 Log Likehood awal lebih 

besar dari nilai -2 log likehood akhir, maka terjadi penurunan hasil. Penurunan Log 

Likelihood menunjukkan model regresi yang semakin baik (Ghozali, 2018:332) Hipotesis 

untuk menilai overall model fit adalah: 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 
H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

 

                                                Tabel 7 
Likelihood Block 0 

    Iteration Historya,b,c 

 
 

Iteration 

 
 

-2 Log 
likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 67,403 -1,482 

 2 65,524 -1,851 

 3 65,495 -1,905 

 4 65,495 -1,906 

 5 65,495 -1,906 

a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 65,495 
c. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed 
by less than ,001. 

                                     Sumber : Output SPSS Versi 19.0 (data diolah) 

 

Nilai -2LogL akhir pada block number =1, dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Tabel 8 
              Likelihood Block 1 

Iteration Historya,b,c,d 

 
 

Iteration 

 
 

-2 Log 
likelihood 

Coefficients 

Constant X1 X2 X3 

Step 
1 

1 58,523 -1,550 1,737 -,216 -,544 

 2 54,332 -2,043 2,328 -,434 -,797 

 3 54,076 -2,174 2,505 -,561 -,877 

 4 54,074 -2,184 2,521 -,580 -,882 

 5 54,074 -2,184 2,521 -,580 -,882 

a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 65,495 
d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than 
,001. 
Sumber : Output SPSS Versi 19.0 (data diolah) 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa -2LogL awal block number = 0, yaitu model hanya 

memasukan konstanta yang dapat dilihat pada step 5 memperoleh nilai sebesar 65,495. 

Tabel 8 menunjukkan bahwa -2LogL akhir block number = 1 pada step 5 menunjukkan 

nilai 54,074. Selisih antara nilai -2LogL awal dengan nilai -2LogL akhir adalah 4,449 

(58,523-54,074). Adanya pengurangan nilai antara -2LogL awal dengan -2LogL akhir 

menunjukan bahwa model yang dihipotesiskan fot dengan data. 

 

Uji Kelayakan Model Regresi 

Langkah pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi. Model dikatakan 

mampu memprediksi nilai observasi karena cocok dengan tada observasinya apabila Hosmer 

and Lemeshow Goodness of fit test 0,05. Perhatikan nilai goodness of fit test pada tabel 4.17 

yang diukur dengan nilai chisquare pada bagian bawah uji Hosmer and Lemeshow. Pada 

tabel tersebut terlihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of fit 

test sebesar 9,443 dengan probabilitas signifikansi 0,222 yang nilainya di atas 0,05. 

 

Tabel 9 

   Hasil Uji Hosmer and Lemeshow 
     Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-
square 

df Sig. 

1 9,443 7 ,222 

                                                   Sumber : Output SPSS Versi 19.0 (data diolah) 

 

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai 

untuk analisa selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang 

diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. 

 

 

 

 



 

 

Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R Square) 

Variabilitas dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen diukur 

menggunakan koefisien determinasi yang dapat dilihat dari nilai Nagelkerke R Square. Nilai 

dari Nagelkerke R Square berupa desimal yang dapat diubah menjadi presentase agar mudah 

dipahami dan diinterpretasikan (Ghozali, 2018:333) 

                                                                  Tabel 10 

             Model Summary 
Model Summary 

 
 

Step 

 
 

-2 Log 
likelihood 

Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 54,074a ,126 ,234 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. 
Sumber : Output SPSS Versi 19.0 (data diolah) 

 
 

Berdasarkan tabel 10 yang diperoleh dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai 

koefisien determinasi yang dilihat dari niai Nagelkerke R Square sebesar 0,234. Hal ini 

mengidikasikan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Opini Audit Tahun 

Sebelumnya, Reputasi Auditor, dan Pertumbuhan Perusahaan dalam menjelaskan variabel 

dependen yaitu Opini Audit Going Concern sebesar 23,4%. Sedangkan sisanya dijelaskan 

oleh variabel- variabel lain diluar dari model penelitian ini yaitu sebesar 76,6%. Seperti 

Audit Delay, Opinion Shopping, dan Profitabilitas. 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji Secara Parsial  

Uji wald digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen yang terdiri 

dari Opini Audit Tahun Sebelumnya, Reputasi Auditor, dan Pertumbuhan Perusahaan 

mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu Opini Audit Going Concern dalam 

penelitian ini, untuk menentukan hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan 

thitung dan tingkat signifikan α = 0,05 dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika nilai thitung < ttabel dan p-value > 0,05, maka hipotesis (H0) diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen secara individual (parsial) tidak mempengaruhi 

variabel dependen. 

2) Jika nilai thitung > ttabel dan p-value < 0,05, maka hipotesis (H0) ditolak. 
 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi 

variabel dependen. 

Tabel 11 
Uji Hipotesis Penelitian 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 
1a 

X1 2,521 ,792 10,129 1 ,001 12,444 

 X2 -,580 ,778 ,557 1 ,455 ,560 

 X3 -,882 ,971 ,826 1 ,364 ,414 

 Constant -2,184 ,490 19,853 1 ,000 ,113 

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3. 
Sumber : Output SPSS Versi 19.0 (data diolah) 

 



 

 

Pengujian persamaan regresi logistik pada tingkat signifikasi 5% tersebut memperoleh 

sebuah persamaan model regresi logistik sebagai berikut ini : 

GCAO =  0,112+ 0,434OTS – 0,054RA - 0,136PP + ƹ 

 
Tabel 12 

Hasil Pengujian Hipotesis 
 

N

o 

Hipotesis B Sig. Kesimpulan 

1 H1 2,521 0,001 Didukung 

2 H2 -0,580 0,455 Tidak Didukung 

3 H3 -0,882 0,364 Tidak Didukung 

Tabel 12 tersebut menunjukan hasil uji regresi logistik yang diperlukan untuk menguji 

hipotesis. Hasil pengujian hipotesis secara parsial, antara lain sebagai berikut: 

Hasil pengujian Opini Audit Tahun Sebelumnya (X1) terhadap Opini Audit 

Going Concern (Y) 
Tabel 12 menunjukkan Opini Audit Tahun Sebelumnya (X1) mempunyai koefisien positif 

yaitu 2,521 dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05, artinya Ha1 diterima dan H01 ditolak 

atau disimpulkan bahwa Opini Audit Tahun Sebelumnya (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap Opini Audit Going Concern (Y). 

 

Hasil pengujian Reputasi Auditor (X2) terhadap Opini Audit Going Concern 
(Y) 

Tabel 12 menunjukkan Reputasi Auditor (X2) mempunyai koefisien negatif yaitu -0,580 

dengan tingkat signifikansi 0,455 > 0,05, artinya Ha2 ditolak dan H02 diterima atau 

disimpulkan bahwa Reputasi Auditor (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Opini Audit Going Concern (Y) 
 

Hasil pengujian Pertubuhan Perusahaan (X3) terhadap Opini Audit Going 

Concern (Y) 
Tabel 12 menunjukkan Pertumbuhan Perusahaan (X3) mempunyai koefisien negatif yaitu -

0,882 dengan tingkat signifikansi 0,364 > 0,05, artinya Ha3 ditolak dan H03 diterima atau 

disimpulkan bahwa Pertubuhan Perusahaan (X3) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap Opini Audit Going Concern (Y) 

 

Uji Secara Simultan  

Pengujian pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya (X1), Reputasi Auditor (X2), serta 

Pertumbuhan Perusahaan (X3) Terhadap Opini Audit Going Concern (Y) serta simultan 

dilakukan dengan Omnibus Test of Model Coefficient. Omnibus Test of Model Coefficient 

berfungsi untuk melihat hasil pengujian secara simultan pada regresi logistik, yaitu melihat 

pengaruh variabel-variabel independen secara bersama sama terhadap Variabel dependen 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Tabel 13 
Hasil Pengujian Omnibus Test of Model Coefficients 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 
1 

Step 11,421 3 ,010 

 Block 11,421 3 ,010 

 Model 11,421 3 ,010 

 

                    Sumber : Output SPSS Versi 19.0 (data diolah) 

 

Tabel 13 menunjukkan nilai probabilitas (Sig.) 0,010. Nilai probabilitas 0,010 < 0,05 dimana 

t tabel < t hitung, artinya Ha4 diterima atau dapat disimpulkan bahwa variabel variabel 

independen (X1, X2, X3) yang digunakan secara bersama sama berpengaruh secara statistik 

terhadap Opini Audit Going Concern (Y). 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

1) Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh pofitif dan signifikan terhadap opini audit 

going concern. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya 

menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit going concern. Variabel 

opini audit tahun sebelumnya (X1) memiliki koefisien positif yaitu 2,521 dengan 

tingkat signifikansi 0,001 yang nlainya lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5%), 

artinya Ha1 diterima dan H02 ditolak atau dapat disimpulkan bahwa opini audit tahun 

sebelumnya (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit going concern 

(Y). 

2) Reputasi auditor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap opini audit going 

concern. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak menjadi 

pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit going concern. Variabel reputasi 

auditor (X2) memiliki koefisien negatif yaitu -0,580 dengan tingkat signifikansi 0,455 

yang nlainya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%), artinya Ha2 ditolak dan 

H02 diterima atau dapat disimpulkan bahwa Reputasi Auditor (X2) berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap opini audit going concern (Y). 

3) Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap opini audit 

going concern. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak menjadi 

pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit going concern. Variabel 

pertumbuhan perusahaan (X3) memiliki koefisien negatif yaitu -0,882 dengan tingkat 

signifikansi 0,364 yang nlainya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%), artinya 

Ha3 ditolak dan H03 diterima atau dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

(X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap opini audit going concern (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Opini audit tahun sebelumnya yang diprokasikan dengan skala nominal, dimana kode 

“1” untuk perusahaan yang menerima opini audit going concern tahun sebelumnya dan 

kode “0” untuk perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern pada tahun 

sebelumnya, reputasi auditor yang diprokasikan dengan skala nominal, dimana kode “1” 

untuk perusahaan big four dan kode “0” untuk perusahaan yang bukan big four, serta 

pertumbuhan perusahaan yang diprokasikan dengan sales growth ratio secara bersama-

sama tidak berpengaruh secara simultan terhadap opini audit going concern. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya, reputasi auditor, dan 

pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama menjadi pertimbangan auditor dalam 

memberikan opini audit going concern. Memiliki nilai chi-square sebesar 11,421 dan 

tingkat signifikansi 0,010, yang artinya nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 

(5%), artinya Ha4 diterima atau dapat disimpulkan bahwa struktur Opini Audit Tahun 

Sebelumnya, Reputasi Auditor, Pertumbuhan Perusahaan secara simultan berpengaruh 

terhadap Opini Audit Going Concern. 

 

Saran 

1) Bagi perusahaan, manajemen, maupun manajer hendaknya mengenali sejak dini 

kondisi keuangan perusahaan yang terjadi, sehingga bila terjadi masalah yang serius 

dapat dilakukan pennyelamatan sejak awal. agar lebih memperhatikan lagi faktor-faktor 

lain diluar model penelitian dalam setiap pengambilan keputusan stategis demi 

meminimalisir potensi kebangkrutan perusahaan. 

2) Bagi investor yang ingin berinvestasi disarankan untuk berhati-hati dalam memilih 

perusahaan dan mempertimbangkan opini yang diberikan oleh auditor.  

3) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabe tambahan, seperti rasio 

keuangan yang lain atau faktor-faktor lain. Sehingga penelitian lebih mampu untuk 

memprediksi penerimaan opini audit going concern dengan lebih tepat dan akurat. 

4) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas sektor bisnis yang akan diteliti, sehinga 

dapat melihat kemungkinan terhadap penerimaan opini audit going concern dengan 

lebih luas. 
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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN 

SOLVABILITAS TERHADAP AUDIT DELAY 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)  

Mahfuz Ahfas 

  

Perbedaan waktu antara laporan keuangan dan tanggal audit pendapat menunjukkan 

jumlah waktu yang diperlukan dalam periode audit pemukiman. Kondisi ini dapat 

mempengaruhi tanda baca dari informasi yang diterbitkan dan akan mempengaruhi reaksi 

pasar terhadap informasi yang panjang. Ini juga akan tingkat ketidakpastian yang 

didasarkan atas informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangan auditor di mana 

informasi laba perusahaan yang mengandung itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Mereka adalah total asset, laba/rugi 

perusahaan, dan solvabilitas. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada periode 2020-2022. Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 256 

perusahaan. Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa total aset, dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Di sisi lain 

profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay.  

  

Kata Kunci: Audit Delay, ukuran perusahaan, profitabilitas dan solvabilitas. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan pasar modal yang semakin pesat menuntut adanya permintaan 

laporan atas laporan keuangan oleh auditor independen. Laporan keuangan ini akan 

sangat membantu para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusankeputusan ekonomi, sehingga penyampaian laporan keuangan tepat waktu 

diperlukan untuk menghindari adanya pengambilan keputusan yang tertunda.   

Menurut Suwardjono (2012:170) ketepatwaktuan informasi mengandung 

pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk 

mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan. Penundaan dari penyajian 

laporan keuangan ini akan berakibat pada manfaat informasi yang menjadi kurang relevan 

bagi pengguna informasi.  

Adanya berbagai kendala sering mengganggu keinginan untuk menyajikan 

laporan keuangan secara tepat waktu. Hambatan dalam ketepatwaktuan diantaranya 

bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian dan laporan 

keuangan harus audited serta pengumpulan alat-alat pembuktian harus cukup memadai.  

Pemenuhan standar audit diatas berdampak pada lamanya penyelesaian laporan 

audit. Lamanya waktu dalam penyampaian laporan keuangan diukur dari penutupan tahun 

buku laporan keuangan sampai diselesaikannya laporan keuangan auditan oleh auditor 

independen, yang disebut dengan audit delay (Febriyanti, 2021).  

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

yang terbaru No. 431/BL/2012, menuliskan bahwa laporan keungan audit harus 

dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan secara berkala 



paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Bagi perusahaan yang terlambat 

mempublikasikan laporan keuangan auditannya akan dikenakan denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian laporan 

keuangan yang tepat waktu penting untuk dilakukan. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi audit delay. Faktor-faktor tersebut diantaranya opini audit, 

ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, kualitas auditor, jumlah 

komite audit, kompleksitas operasi, total aset, laba atau rugi tahun berjalan, debt 

proportion, dan internal auditor(Ni Wayan, 2019; Hendrich, 2018; Shinta, Rahardja, 

2019; Meylisa dan Estralita, 2020; Kartika, 2019; dan Rachmawati, 2018). Hanya Ni 

Wayan (2016) yang meneliti karakteristik auditor, audit tenure, dan pergantian auditor 

pada audit delay. Oleh karena itu penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut 

mengingat masih sedikitnya penelitian yang membahas variabel tersebut.  

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit 

delay telah dilakukan, namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian 

Hendrich, (2020), Kartika (2019) dan Rachmawati (2018) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan Shinta (2019) dan Meylisa dan 

Estrallita (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit 

delay. Sementara itu, penelitian Ni Wayan (2019), dan Meylisa dan Estrallita (2018)  

menyatakan opini audit tidak berpengaruh pada audit delay, dan penelitian Shinta (2018) 

dan Kartika (2019) menemukan pengaruh opini audit pada audit delay. Berdasarkan hasil 

dari penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan 

hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mempengaruhi audit delay. Penelitian ini 

dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay yang 

diproksikan dengan ukuran perusahaan, anak perusahaan dan reputasi auditor. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi audit delay adalah ukuran perusahaan. 

Penelitian Kartika (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap audit delay. Semakin besar total asset yang dimiliki oleh perusahaan maka 

sedikit waktu untuk melakukan audit (semakin kecil audit delay). Perusahaan besar 

memiliki dorongan untuk mengurangi masalah penundaan laporan keuangan dan audit 

delay. Auditor yang memiliki karakteristik/terspesialisasi juga dianggap mampu 

menurunkan audit delay perusahaan, karena memiliki pengalaman yang lebih 

dibandingkan auditor yang tidak memiliki karakteristik (Ni Wayan, 2021).  

Ketepatwaktuan dalam penyampaian laporan keuangan tidak bisa terlepas dari 

peran auditor independen yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan (Ni 

Wayan, 2019). Penyampaian laporan keuangan akan bisa dilaporakan tepat waktu jika 

auditornya memiliki reputasi dan kualitas yang baik. Reputasi dan kualitas yang baik 

akan dimiliki auditor yang waktu penugasannya sudah cukup lama. Hal ini dikarenakan 

auditor tersebut sudah mempunyai pengalaman yang lebih banyak daripada junior 

auditor. Pemberian opini yang wajar terhadap suatu perusahaan juga dianggap bisa 

menurunkan angka audit delay. Sementara pergantian auditor dianggap bisa menghambat 

penyampaian laporan keuangan perusahaan karena auditor yang baru belum tentu bisa 

memahami kondisi lingkungan perusahaan. 

 

 

 



LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Ukuran Perusahaan  

Menurut Dyer dan Mc Hugh, 1985 perusahaan besar lebih konsisten untuk tepat 

waktu dibandingkan perusahaan kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya.  

Pengaruh ini ditunjukkan dengan semakin besar nilai aktiva perusahaan maka 

semakin pendek audit delay dan sebaliknya. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan 

proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan 

insentif untuk mengurangi audit delay dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut 

dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dari pemerintah. Pihak-pihak 

ini sangat berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan keuangan. 

Tingkat Profitabilitas  

Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. 

Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung 

mengalami audit delay yang lebih pendek, sehingga good news tersebut dapat segera 

disampaikan kepada para investor dan pihakpihak yang berkepentingan lainnya. Sebagai 

dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan dipakai salah satu cara untuk menilai 

keberhasilan efektivitas perusahaan, tentu saja berkaitan dengan hasil akhir dari berbagai 

kebijakan dan keputusan perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

periode berjalan. Perusahaan yang profitable memiliki insentif untuk menginformasikan 

ke publik kinerja unggul mereka dengan mengeluarkan laporan tahunan secara cepat. 

Solvabilitas  

Solvabilitas seringkali disebut leverage ratio. Weston dan Copeland (2005) dalam 

Respati (2009) menyatakan bahwa rasio leverage mengukur tingkat aktiva perusahaan 

yang telah dibiayai oleh penggunaan hutang. Dengan demikian solvabilitas merupakan 

kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Tingginya rasio debt to equity mencerminkan tingginya 

resiko keuangan perusahaan. Tingginya resiko ini menunjukkan adanya kemungkinan 

bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa 

pokok maupun bunga. Resiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan berita buruk 

yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat. Pihak manajemen 

cenderung menunda penyampaian laporan keuangan berisi berita buruk. (Ukago,2005). 

Pengembangan Hipotesis  

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay  

Manajemen dengan skala besar cenderung diberikan insentif untuk mempercepat 

penerbitan laporan keuangan auditan disebabkan perusahaan berskala besar dimonitor 

secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah sehingga cenderung 

menghadapi tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan keuangan 

auditan lebih awal. Jadi, semakin besar ukuran perusahaan, maka audit delaynya semakin 

pendek.  

H1: Ukuran perusahaan berpengaruhi positif signifikan terhadap audit delay 

 

 



2. Pengaruh profitabilitas terhadap audit delay  

Na’im (2019), menemukan bahwa tingkat profitabilitas yang lebih rendah akan 

memacu kemunduran publikasi laporan keuangan auditan. Perusahaan publik yang 

mengumumkan tingkat profitabilitas yang rendah cenderung mengalami penerbitan 

laporan keuangan auditan dari auditor yang lebih panjang daripada perusahaan non publik 

(Ashton et.al, 2020). Ini berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan pasar terhadap 

pengumuman tersebut. Jadi, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka 

semakin pendek audit delaynya.  

H2: Tingkat profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay. 

3. Pengaruh solvabilitas perusahaan terhadap audit delay.  

Solvabilitas merupakan perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang. 

Solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajibannya, baik yang berupa hutang jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan 

tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua 

hutangnya. Namun begitu pula sebaliknya apabila proporsi hutang lebih besar dari 

aktivanya akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-

hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Oleh karena hal 

tersebut, maka akan terjadi pula keterlambatan dalam menyampaikan kabar buruk kepada 

publik.   

H3:  Solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay 

METODE PENELITIAN 

Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2019-2021. Berdasarkan penjelasan mengenai hubungan antara Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Audit Delay maka kerangka pemikiran teoritis 

dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh pada audit delay 

H2 : Profitabilitas berpengaruh pada audit delay 

H3 : Solvabilitas berpengaruh pada audit delay 
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Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Metode purposive sampling digunakan dalam 

pengambilan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 dengan 

kriteria sebagai berikut:  

1. Perusahaan-perusahaan sektor makanan dan minuman yang melaporkan laporan 

keuangan tahunan perusahaannya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. 

2. Perusahaan selalu menerbitkan laporan keuangan auditan per 31 Desember untuk 

tahun 2019 sampai 2021. 

3. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara aktif di BEI. 

4. Perusahaan yang hanya menggunakan mata uang rupiah (Rp). 

Definisi Operasional Dan Pengukurannya  

Variabel Dependen  

Variabel dependen penelitian ini adalah audit delay yang diukur berdasarkan lamanya 

waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit 

dikeluarkan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal tertera pada laporan auditor 

independen. Variabel ini diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari.  

Variabel Independen  

1. Variabel ukuran perusahaan  

Diukur berdasarkan total assets/ total aktiva yang dimiliki oleh setiap perusahaan 

sampel dan digunakan sebagai tolok ukur skala perusahaan. Variabel ini diproksi 

dengan menggunakan logaritma.  

Ukuran Perusahaan = LN (total aktiva) 

2. Variable tingkat profitabilitas  

Diukur berdasarkan nilai ROA (Return on Asset) yaitu Net Profit dibagi dengan 

Total Asset. Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi diduga waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan audit akan lebih cepat. ROA dapat ditunjukkan 

dengan rumus sebagai berikut: ROA = 
��� ����	�
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3. Variabel Solvabilitas  

Merupakan perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Solvabilitas 

mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, 

baik yang berupa hutang jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila 

perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk 

membayar semua hutangnya. Solvabilitas dapat ditunjukkan oleh rumus sebagai 

berikut:  

DER = 

���� ����


���� ����
 

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda0. 

Sebelum dilakukannya analisis regresi berganda, maka model yang telah ditentukan diuji 

menggunakan 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. Model regresi yang 

baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. 

Tabel 1 

Hasil Uji Normalitas 

 AUDIT DELAY 

N 30 

Normal Parametersa,b Mean 80,67 

Std. Deviation 22,721 

Most Extreme Differences Absolute ,307 

Positive ,307 

Negative -,185 

Test Statistic 1,007 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,070 

 

Berdasarkan Tabel 1 hasil pengujuian normalitas residual sudah berdistribusi 

normal, yang ditunjukkan dari nilai signifikansi Kolmogorov Smirnovsebesar 0,070 lebih 

besar dari 0,05. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal. 

Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat 

signifikansi 0,05. Jika nilai ≤ 0,05, maka hipotesis diterima dan 

sebaliknya jika nilai ≥ 0,05, maka hipotesis ditolak. 

Tabel 2  

Uji Analisis Parsial (Uji t) 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 156,800 84,685  3,852 ,000 

UKURAN PERUSAHAAN -5,220 6,491 -,145 3,804 ,000 

PROFITABILITAS -55,995 28,823 -,397 -1,943 ,063 

SOLVABILITAS -6,031 26,128 -,047 -2,231 ,004 

 

Keterangan:  

t-tabel= 2,052 

α = 0,05 

 

 



Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diinterpresentasikan hasil sebagai berikut: 

1. Pengujian hipotesis pertama (H1)  

Hipotesis pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap audit delay. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai thitung 

sebesar 3,804 dengan signifikansi sebesar 0,000 karena |t-hitung| > ttabel (3,904 > 

2,052) atau sig.t < 5% (0,000 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel audit 

delay ke arah pengaruh yang positif dengan kata lain H1 diterima. 

2. Pengujian hipotesis kedua (H2) 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap 

audit delay. Pada variable profitabilitas diperoleh nilai t-hitung sebesar -1,943 

dengan signifikan 0,063. Karena |thitung| < ttabel (1,943 < 2,052) atau sig. t < 5% 

(0,063 > 0,05), maka dapat disimpulkan disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel audit delay 

ke arah pengaruh yang negative dengan kata lain H2 ditolak. 

3. Pengujian hipotesis ketiga (H3)  

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa tingkat solvabilitas berpengaruh positif 

terhadap audit delay. Pada variabel tingkat solvabilitas diperoleh nilai thitung 

sebesar -2,231 dengan signifikansi sebesar 0,004. Karena |thitung| > ttabel (2,231 

> 2,052) atau sig. t < 5% (0,004 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial variabel tingkat solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel audit 

delay ke arah pengaruh yang positif dengan kata lain H3 diterima. 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 2729,879 3 1909,960 10,933 ,000b 

Residual 12240,788 326 470,800   

Total 14970,667 29    

 

Hasil uji statistik F pada tabel diatas menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 10,933 

dengan angka signifikan 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

penelitian ini adalah fit dengan kata lain menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independen yaitu Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, dan Probabilitas berpengaruh secara 

simultan terhadap Audit Delay.  

PEMBAHASAN 

Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Audit Delay  

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) dalam 

pengujian hipotesis pertama diperoleh thitung sebesar 3,804 pada tingkat signifikan 0,000 

atau kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) 

berpengaruh terhadap Audit Delay. Dengan demikian hipotesis satu diterima (H1 

diterima). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara variabel 

Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Audit Delay. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hersugondo dan Kartika (2019), serta Prabowo dan 

Marsono (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit 

delay. 



Pengaruh Profitabilitas (PROF) terhadap Audit Delay  

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Profitabilitas (PROF) dalam pengujian 

hipotesis ketiga diperoleh thitung sebesar -1,943 pada tingkat signifikansi 0,063 atau 

lebih dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa Profitabilitas (PROF) tidak berpengaruh 

terhadap Audit Delay. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak (H2 ditolak). Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel Profitabilitas 

(PROF) terhadap Audit Delay. Hasil penelitian ini sesuai dengan penlitian yang 

dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2019), Hersugondo dan Kartika (2019) 

serta Kartika (2018) yang menemukan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Pengaruh Solvabilitas (SOL) terhadap Audit Delay  

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Solvabilitas (SOL) dalam pengujian 

hipotesis kedua diperoleh t-hitung sebesar -2,231 pada tingkat signifikansi 0,004 atau 

kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa Solvabilitas berpengaruh terhadap Audit 

Delay. Dengan demikian hipotesis kedua diterima (H3 diterima). Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa terdapat hubungan antara variabel Solvabilitas (SOL) terhadap 

Audit Delay. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo 

dan Marsono (2019), Puspitasari dan Sari (2018) serta Putri dan Asyik (2019) yang 

menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay.  

PENUTUP 

Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap audit delay. Variabel solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. 

Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. Adapun keterbatasan 

dalam penelitian ini yaitu:  

1. Tahun periode penelitian hanya selama tiga tahun yaitu 2019 sampai 2021 

sehingga kurang mewakili jumlah populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

2. Populasi penelitian yang digunakan hanya terbatas pada perusahaan manufaktur 

sehingga hasil penelitian tidak dapat mewakili secara keseluruhan. 

3. Penelitian ini hanya menganalisa tiga faktor yang mempengaruhi audit delay 

(ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas).Sehingga masih banyak faktor 

lain yang belum diteliti.  

SARAN 

Saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:  

1. Diharapkan menambah periode penelitian yang akan digunakan agar hasil yang 

diperoleh lebih dapat dijadikan sebagai dasar prediksi lamanya audit delay 

perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan perusahaan yang diteliti 

agar dapat mewakili secara keseluruhan hasil penelitian. 

3. Diharapkan untuk menambah variabel-variabel lain diluar penelitian ini yang 

diduga mempunyai pengaruh terhadap audit delay.  
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Abstract 

 
This study aims to investigate the effect of student satisfaction on school fees, teacher 

teaching skills, and the school environment at vocational high schools, both partially and 

simultaneously. The research background is that there has been a decrease in student 

satisfaction. The dominant causes are rising school fees, a non-conducive school 

environment, and declining teacher-teaching skills. This study employs a survey method 

with a questionnaire, with a population of 261 students and a research sample of 136 

students as respondents. The sample was determined using the simple random sampling 

technique. The quantitative method used in this study is data analysis (multiple linear 

regression, coefficient of determination (R2), partial test (t), and simultaneous test (F)) 

processed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software. The 

findings  indicate  that  the  cost  of  education,  teacher  teaching  skills,  and  school 

environment all positively and significantly affect student satisfaction. Thus, the school 

environment heavily influences student satisfaction. 

 

Keywords: school fees, teacher teaching skills, school environment, student satisfaction.



 

Introduction 

 
In the era of very fast technological development, the level of challenges and 

competitiveness  between  individuals  and  other  individuals  is  increasing.  Educational 

institutions have an important role to improve the capability of human resources through 

educational, teaching activities and realizing the improvement of the quality of education 

through improving curriculum, infrastructure, including participating in the development and 

procurement of subject matter so that satisfaction is achieved his students. 

Students will find it easier to achieve satisfaction in following the learning process at 

school, if there is a match between something expected compared to the reality they receive. 

Student satisfaction is the goal of learning services in schools (Halimah et al., 2013). Students 

who gain satisfaction will be seen from their positive attitude towards the lessons they receive. 

A student can be considered satisfied if he feels that the lessons he receives meet his needs and 

expectations (Uka & Ana, 2014). So, there is a need for a way to motivate students to be active 

in learning, increase positive attitudes in learning, and be able to attend other trainings in the 

future. 

The implementation of quality education cannot be separated from the aspects of 

financing, teacher teaching skills and the school environment. School fees is  the basic price 

of minimum education services on certain educational service products or others (Usmany et 

al., 2019). A teacher must have basic skills   to carry out learning which is very important to 

master (Subakti & Handayani, 2021). The school environment consists of   a physical 

environment,  a social environment, as well as a non-social environment (Wahyuningsih & 

Djazari, 2013). Physical environment includes learning facilities and infrastructure, learning 

resources  and media.  Social  environment  includes  the  relationship  of students  with  their 

friends, teachers and other staff. Non-social environments  include curricula, programs and
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infrastructure in formal educational institutions that provide support for the formation and 

development of student capabilities. 

In addition to school fees, during the learning process a teacher does not only deliver 

material but is required to have the ability to liven up the classroom atmosphere. A teacher 

must have basic teaching skills (Subakti & Handayani, 2021). Basic teaching skills are the main 

characteristic of a person regarding cognitive that is manifested in a detailed and professional 

learning  system  (by  performing  learning  tasks).  The  teaching  process  of  a  teacher    is 

determined  by the aspects of ability, support provided by the teacher, the activeness of students 

following the learning,  and complete  infrastructure  in the teaching process (Wahyulestari, 

2018). During the teaching and learning process, the ability of educators, namely teachers or 

teachers, must be able to develop these types of teaching and learning skills to deal with the 

behavior of diverse students. 

The school environment is also related to student satisfaction. Schools for meaningful 

learning centers as  well as for the socialization process (Nurdin, 2016). Schools are also for 

improving abilities, values, attitudes, dispositions, and behaviors. This can only happen if there 

are appropriate and correct infrastructure, education personnel, curriculum systems, and 

environments.     The  environmental  influence  variables  mentioned  above  also  apply  at 

vocational high school (SMK: sekolah menengah kejuruan), Jakarta. Vocational high school is 

a private school that has two vocational programs, namely Multimedia and Business 

Management. 

This shows a downward trend in new student admissions. Meanwhile, data on school 

fees that must be paid per month for a year as long as they are active students at vocational 

schools have increased in the 2021-2022 academic year. Meanwhile, from the point of view of 

the teaching process, the lack of teacher teaching skills in explaining material, the lack of
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question and answer activities after the delivery of material and the lack of variety of teaching 

methods in the current classroom are also factors causing decreased satisfaction of vocational 

high school students. Previous research (Rizal, 2011), demonstrates that the cost of education 

has a dominant positive and significant influence on student satisfaction, both individually and 

collectively (simultaneously). lecturers' teaching skills have a significant influence on student 

satisfaction partially and simultaneously (Fitri, 2021) the school environment has a significant 

impact on student satisfaction. The difference with the previous study is the cost of education, 

teaching skills, and the school environment which affects the satisfaction of students (Herman, 

2019). This is the novelty of this research where of course the indicators of all these variables 

also have an influence on the student’s satisfaction. Based on the explanation above, the 

researcher emphasized the effect of school fees, teacher teaching skills, and the school 

environment on the satisfaction of students of SMK. 

 

 
 
 

Backgrounds 

 
School fees 

 

School fees are a number of funds that are deposited into educational organizations by parents 

or students in the context of the  education process (Shaylide, 2014). The school fees are the 

entire financial sacrifice spent on the needs of studying from beginning to end (Situngkir, 

2019). School fees are costs in which there are personal costs that need to be incurred by parents 

to support input instruments that are very important in the management of education 

(Gagaramusu et al., 2021). 

Types of school fees can be categorized as follows: direct  school fees, indirect school fees, 

private costs  and social costs according to (Suhardan, Dadang; Riduwan, 2012). The school 

fees in this study was measured using two dimensions quoted from (Matin, 2014) namely as
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follows: Routine Costs and Development Costs.  The  school fees in this study uses five 

indicators according to (Shaylide, 2014) which has been adjusted to SMK are as follows: school 

fees, equipment and equipment costs, travel expenses and benefits. 

 

 
 

Teacher Teaching Skills 

 
Teaching skills are   skills related to all factors supporting the ability   of educators such as 

individual skills to provide stimulation and motivation to students, (Wahyulestari, 2018), 

According to Nur’asia, (2019)  Teaching skills are   complete skills, where educators are 

required to have programmatic expertise in their fields. Mastery of this skill results in educators 

or teachers being able to manage teaching and learning activities more effectively and well. 

According to Sigiro, (2022) Teaching skills are the ability to deliver learning materials owned 

by the teacher so that students can follow and understand the teaching materials delivered in 

the classroom. 

There is three dimension of teacher teaching skills used in this study that has been adjusted, 

cited according to  (Sobandi, 2016) as follows: professional dimension, social dimension, and 

personal dimension. Meanwhile, the indicators of teacher teaching skills emphasized in this 

study, according to Wahyulestari (2018) as follows: explaining skill, stimulus variation, and 

questioning skill. 

 

 
 

School Environment 

 
According to (Herman, 2019), school environment is a place where students can learn from 

educators and interact with their peers. This is also the same according to (Tarienteding, 2019), 

about-the school environment. While according to Sa’adah et al., (2021), states that the school 

environment is an important means to form the social behavior of students so that  the goal of
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education is realized optimally. There are two dimensions along with indicators according to 

(Herman, 2019), used in this study,  related to school environment variables,  namely: physical 

environment, and social environment. Indicators of physical confinement are school 

infrastructures. Indicators of social environment are the interaction between a student and the 

teacher and the interaction between students. 

 

 
 

Student Satisfaction 

 
Regarding  to Halimah et al., (2013), student satisfaction  is a positive attitude of students 

carried out by educators that is adjusted to what is expected and needed with the reality they 

receive for the service of the teaching and learning process. Refer to Riyanto, (2018), 

Comparison of service quality experienced by customers is an understanding of satisfaction. If 

the customer's expected quality is lower than the expectation, there will be dissatisfaction. 

According to Sukma & Dan, (2020), Defining satisfaction is the perception, feeling of pleasure, 

and disappointment of customers based on  the comparison of the type of product consumed 

against the expectations possessed. If expectations correspond to reality then of course it will 

create satisfaction, and vice versa. There are three dimensions  of student satisfaction used in 

this study , according to M &  Gremler, (2012),  namely: expectations, perceived service 

delivery, and complaining behavior.  Indicators used in this study, according to Setyo, (2017) 

in  measuring  student  satisfaction  as  consumers,  namely  :  fulfillment  of  expectations, 

willingness to recommend to others and quality of service. 

 

 
 

The Concept of Thinking 

 
This study was conducted to prove the relationship and influence between significant variables 

between school fees, teacher teaching skills, and the school environment on student satisfaction
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both individually and together. To prove the influence on the four variables, a simple coloration 

and regression analysis method is used to determine the relationship and influence of each free 

variable on its bound variables. After determining whether there is a relationship and influence 

between the four variables, the author can draw conclusions based on the study's findings and 

the research analysis's findings. After that, the author will make recommendations on the basis 

of the content of the resume. 

 

 
 

Research Hypothesis 

 
The Effect of School fees on Student Satisfaction 

 
School fees are resources that are issued in the form of units of money as a return for services 

to information obtained from institutions. School fees are one of the important components 

also in the educational process, because if there are no school fees, the teaching and learning 

process will not run smoothly. 

School fees have a strong positive and significant influence on student satisfaction, either 

individually or collectively, (Rizal, 2011). It can be interpreted that if the cost of education that 

has been determined is in accordance with the services received by all circles, the satisfaction 

of students will increase also. According to Shaylide (2014) There is a positive and significant 

relationship between the school fees and the satisfaction of students. Thus, the student will 

achieve his satisfaction if the profit earned is more than the cost that has been sacrificed. While 

according to Wijaya et al., (2016) In his research, he showed that the school fees has a positive 

and significant influence on student satisfaction partially. This means, that an increase in the 

school fees can have an impact on increasing student satisfaction.
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The Effect of Teacher Teaching Skills on Student Satisfaction 

 
One of the competencies that must be possessed by every teacher in the teaching and learning 

process is teaching skills. You must always try to make sure that students have the desire to be 

more enthusiastic in the classroom by presenting interesting lessons to students. 

According to Isnaini et al., (2015) there is a significant  positive influence between lecturer 

competencies on the satisfaction of FKIP UNS Economic Education students partially. The 

influence that occurs is that the higher the competence of lecturers in teaching, the more student 

satisfaction increases and vice versa. According to Marpaung, (2021) find on the results of his 

research on student satisfaction with learning methods, a positive influence was obtained on 

student satisfaction. This suggests that an increase or decrease in the learning methods used in 

the classroom can increase or decrease satisfaction in students. Thus with the results of the 

study by Fitri (2021) shows that there is a significant influence between lecturers' teaching 

skills on student satisfaction partially and together. 

 

 
 

The Influence of the School Setting on Student Satisfaction 

 
The school environment has a significant impact on student behavior, so that the goals created 

by educational institutions can be realized to the maximum. The school environment includes 

how the school is maintained, such as the building's condition, adequate facilities and 

infrastructure, the relationship between teachers and students, and the relationship between 

students and school employees. 

According to Widyarini (2014) the influence of the school environment on student satisfaction 

significantly.  According  to  Herman  (2019)  the  influence  of  the  school  environment 

significantly  on  student  satisfaction.     This  demonstrates  that  the  better  the  learning 

environment, the more satisfied educational customers are. According to Sadewa (2021) The
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campus environment on student satisfaction has a significant effect partially and together. This 

shows that the environment  and social environment  determine  the satisfaction  of students 

during lectures 

Figure. 1 Theoretical Model 
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Based on the theoretical framework and figure 1, the hypothesis obtained is as follows: 

 
H01 : The  school fees does not have  a significant  effect  on the satisfaction  of the 

students partially. 

Ha1  :   The school fees have a significant  effect on the satisfaction  of the students 

partially. 

H02 : Teacher's Teaching Skills did not have a significant effect on the satisfaction 

partially. 

Ha2  : Teacher's  Teaching  Skills  have a significant  effect  on the satisfaction  of the 

students partially. 

H03   : The school environment did not have a significant effect on the satisfaction of the 

students partially. 

Ha3 : The school environment has a significant effect on the satisfaction of the students 

partially. 

H04 :    School fees, Teacher Teaching Skills, and School Environment did not have a 

significant effect on the satisfaction of students simultaneously.
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Ha4 : School fees, Teacher Teaching Skills, and School Environment have a significant 

effect on the satisfaction of students simultaneously. 

 

 
 

Methodology 

 
Data Sources 

 
The research method employed is quantitative. Primary data and secondary data are the two 

types of data sources used by researchers. This study used questionnaire and interview data 

from vocational high school students to collect primary data. Secondary data is information 

obtained from a variety of sources, including library materials, journals, books, and other 

documents. Interviews were conducted with staff, teachers, and students at Jalan Kemajuan 

No. 48-55 South Petukangan, Pesanggrahan sub-district, South Jakarta city, zip code 12270. 

This data also includes  information  on the number  of admissions  and registered  students 

enrolled in vocational high schools between 2020 and 2022. Vocational high school is still 

accredited A and uses the K-13 curriculum for its learning system. There are currently 370 

students in classes X, XI, and XII, as well as a teaching staff of 39 teachers and staff. In the 

last two years, 140 students were admitted to new vocational schools in the 2021 period, while 

121 students were admitted in the 2022 period. 
 
 
 
 

Time Horizon and object of study 

 
The time horizon in this study is cross section which means that the set of data comes, from a 

certain phenomenon in a certain interval as well. This research is from March to July 2022. 

Meanwhile, the data taken from vocational high school by conducting research directly. 

 

 
 

Data Collection Methods, Populations and Sample
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This data collection method is: Library Research, Field Research. Techniques used in the 

collection of observation, interview, and questionnaire data. The population in this study is 

active  students  of  class  XI  and  XII  as  many as  261  people  at  Vocational  high  school. 

Meanwhile, the samples consist of a number of members selected from the population. The 

number  of  samples  is  sought  from  this  population  using  the  Simple  Random  Sampling 

technique, which is a random sampling technique for equal opportunities. While the sample 

measurement uses the Slovin formula, obtained 136 students (male and female) consisting of 

classes XI, XII at Vocational high school. 

 

 
 

Research Variables 

 
Variables in the study were determined based on theoretical foundations, namely school fees, 

teacher teaching skills, school environment and student satisfaction. Variables used:   free 

variables (X), as well as bound variables (Y).  Meanwhile, the method of measuring values in 

this study is the Likert scale. The Likert scale is a psychometric scale commonly used in 

questionnaires (scale 5,4,3,2,1) i.e. very agreeable (SS), agree (S), less disagree (KS), disagree 

(TS), very much not intended (STS) 

 

 
 

Test Data Instruments 

 
Instrument tests are carried out with validity tests as well as reliability tests. By using SPSS 

(Statistical  Package  for The  Social  Sciences)  software  version  23.  Two  concepts in  the 

measurement of these instruments: Validity and reliability tests.   The technique used is the 

Cronbach Alpha coefficient reliability test technique (a). If the questionnaire returns a value 

greater than 0.60, it is said to be reliable. Classical Assumptions test is used as a requirement 

test of a multiple linear analysis. To establish the determination of the model, it is necessary to
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test several classical assumptions,  namely, normality test, multicollinearity  test, linear test, 

heteroskedasticity test, and autocorrection test. 

 
Multiple Linear Regression Analysis 

 
The regression equation used is as follows: 

 

 

 
Information: 

 
Y  = Student Satisfaction 

Y =   +  1X1 +  2X2 +  3X3 +  

 

a = Constant (corresponding value if value (X1, X2, X3 = 0)) 

X1 = School fees 

X2 = Teacher Teaching Skills 
 

X3 = School Environment 
 

 1   = Coefficients for variable regression of school fees 
 

 2   = Coefficients for variable regression of teacher teaching skills 
 

 3   = Coefficients for regression of school environment variables 

 
     = error 

 
Analysis of Correlation Coefficient (r) and Coefficient of Determination (R2) 

 
Variable correlation is a free variable with bound variables. The magnitude of the coefficient 

of correlation expresses the strength or weakness of the relationship, while the direction is 

expressed as a positive and negative relationship. The coefficient of determination has a value 

between 0 and 1. A low R2 value indicates a weak correlation. 

 

 
 

The Hypothesis Test 

 
Tests T (Partial) and F 

 
According to (Ita Rahmawati, 2021)  The basis for making the T test decision is as follows:
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1.         If the value of t counts < t table with a significance value greater than 0.50, then H0 is 

accepted and Ha is rejected. (insignificant) 

2.         If the value of t counts > t table with a significance value of 0.50, H0 is rejected and Ha is 

accepted. (significant) 

 
In calculating the amount of t table first determines the amount of signification value in order to calculate the (a)degree of freedom (df) = n – k – 1. 

 

The following is the basis for making f test decisions: 
 

 

1.         If the value of f counts < f table, H0 is rejected and Ha is accepted, with a significance 

condition of 0.50. 

2.         If the value of f counts > f table, H0 is accepted and Ha is rejected with a significance of 

greater than 0.50. 

Results 

 
Respondent's Descriptive Characteristics 

 
Based on analysis results, it shows that the gender of male students is 63 people (46.3%) and 

female students are 73 people (53.7%). 

 
 Table 1 Classification of respondents by class           

Cumulative
Class                 Frequency     Percent     

Valid Percent Percent  
 

Valid    11  83  61,0  61,0  61,0 

12  53  39,0  39,0  100,0 

              Total    136              100,0         100,0                  

 

According to table 1, the classification of respondents by grade level of Vocational high school 

students is grade 11 with 83 respondents (61%) and grade 12 with 53 people (39%). 

 
Test Data Instruments 

Validity Test
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              Sig  

 
 

Regarding IBM SPSS version 23 analysis, it can be concluded that the variables of school fees 

(X1), teacher teaching skills (X2), and school environment (X3) are declared valid because the 

calculated r counts in each questionnaire item > r table. 

 
Reliability Test 

 

Based on reliability test result, it can be concluded that the questionnaire component for the 

entire variable is declared reliable because Cronbach's Alpha (a) > 0.60.   Variable cost of 

education (X1) = Alpha Cronbach value (a) of 0.667, teacher teaching skills variable (X2) = 

0.754, school environment  variable  (X3) = 0.826,  and student  satisfaction  variable  (Y) = 

0.823. 
 

 
Normality Test 

Regarding to normality test result, the normality test results after the Monte Carlo model with 

2-tailed sig value of 0.129 > 0.05, it can be concluded that the data is declared to be distributed 

normally so that this research data is suitable for use. 

 
Multicollinearity Test 

According to the multicollinearity test results, the value of tolerance on the variable school fees 

(X1) = 0.552, the value of VIF = 1.917, the variable of teacher teaching skills (X2) = 0.388, 

the value of VIF = 2.579, the school environment variable (X3) = 0.368, the value of VIF = 
2.716.  For  this  reason,  it  was  concluded  that  the  three  free  variables  did  not  occur 

multicollinearity in the arena of all VIF values < 10 and all tolerance values > 0.10. 

 
Heteroskedasticity Test 

According to the heteroskedasticity test, the variable school fees (X1) has a sig value. = 0.316 

> 0.05, teacher teaching skills variable (X2) = 0.398 > 0.05, and school environment variable 

(X3) = 0.751 > 0.05. So, it can be concluded that all free variables do not undergo 

heteroskedasticity. 

 
Autocorrelation Test 

Based on the auto correlation test results of the Durbin-Watson method with α = 5% for k=3 

obtained for N=136dU has a value of 1.7652 < 2.230 < 4dU has a value of 2.2348.  So, it can 

be concluded that in this model of multiple linear regression there is no autocorrelation. 
 

 
 

Linearity Test 

 
Table 2 Linearity Test 

Variable                                                                                                 
deviation 

                                                                                                                from linearity   
 

Student Satisfaction * School Fees 0,356  0,05 

Student Satisfaction * Teacher Teaching Skills 0,930  0,05 

Student Satisfaction * School Environment 0,437  0,05 



 

 

According to table 2, the deviation from linearity in the variables cost of education (X1) = 

0.356 > 0.05, teacher teaching skills (X2) = 0.930 > 0.05, and school environment (X3) = 0.437 

> 0.05. As a result, the entire free variable (X) has an effect on the bound variable (Y). 
 

 
 

Multiple Linear Regression Analysis 

 
Table 3 Linear Double Regression Analysis 

Coefficientsa
 

Model                                     Unstandardized 

 

 
Standardized 

 

 
t                 Sig.

Coefficients             Coefficients   

                                B       Std. Error     Beta                      

1            (Constant)                -1,8652,551                                           -,731          ,466 

School Fees             ,179   ,085                 ,181                     2,095         ,038 

Teaching Skills       ,223   ,095                 ,236                     2,355         ,020

School ,296   ,085                 ,359                     3,491         ,001

              Environment                        

a. Dependent Variable: Student Satisfaction 

 

Based on table 3, the equation is obtained as follows 

 
Y = -1,865+0,179X1 + 0,223X2 + 0,296X3 

 
From the regression equation, it is known that the magnitude of the constant is -1.865. This 

means that there is an important influence of these three variables to increase student 

satisfaction. The magnitude of the regression coefficient β1 = 0.179, this shows that if the 

variable X1 increases (school fees) there will be an increase in variable Y (student satisfaction) 

of 0.179. The magnitude of the regression coefficient β2 = 0.223, this shows that if the variable 

X2 increases (teaching skill) there will be an increase in variable Y (student satisfaction), b the 

magnitude of the regression coefficient β3 = 0.296. So, this shows that with the increase of the 

variable X3 (school environment) it will also increase variable Y (student satisfaction) = 0.29 

Correlation Coefficient Analysis (r) 
 
 

Based on the correlation coefficient test (r) results, it is possible to conclude that the magnitude 

of the correlation between the school fees (X1) and student satisfaction (Y) = 0.568, indicating 

a positive and moderate relationship. The correlation between teacher teaching skills (X2) and
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student  satisfaction  (Y)  is  0.625,  indicating  a  positive  and  strong  relationship.  With  a 

correlation coefficient of 0.658 between the school environment (X3) and student satisfaction 

(Y), we can conclude that there is a positive and strong relationship. 

 

Coefficient of Determination (R2) 

 
Table 4 Determination Coefficient (R2) 

 

Model Summaryb
 

 
  

Adjusted 
 

R 
Std.  Error  of  the  Durbin- 

Model 
 

R 
 

R Square 
 

Square 
 Estimate Watson 

1 ,697a
 ,486 ,475  2,486 2,230 

a. Predictors: (Constant), School Environment, School Fees, Teacher Teaching Skills 
 

b. Dependent Variable: Student Satisfaction 
 

 
 
 

Based on table 4, it can be concluded that 0.486 or 48.6% of student satisfaction is explained 

by the school fees, teacher teaching skills, and the environment. The remaining 51.4% are other 

variables not studied in this study such as the principal's leadership style and motivation and 

so on.
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Model   B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant)  -1,865 2,551  -,731 ,466 

 School Fees 
 

Teacher 

 
 
Teaching 

,179 ,085 ,181 2,095 ,038 

 
 

Hypothesis Test 

 
T-test (partial) 

Table 5 T-test 
 

Coefficientsa
 

 

 
 
 
Unstandardized 
 

Coefficients 

 

 
 
 
Standardized 
 

Coefficients

 
 
 
 
 
 

Skills 
,223             ,095             ,236                      2,355        ,020

School Environment    ,296             ,085             ,359                      3,491        ,001 

a. Dependent Variable: Student Satisfaction 
 
 
 
 

Based on the T test results, with a partial significance of 5%, degree of freedom (df) = n - k - 1 

(136 - 3 - 1 = 132), and t table = 1.97810. School fees vary by t count 2,095 > t table 1. 97810. 

As a result, Ha1 is accepted while H01 is rejected. This means that education costs have a 

significant and mutually beneficial effect on student satisfaction. The t count for the teacher 

teaching skills variable is 2.355, which is greater than the t table of 1.97810. As a result, Ha1 

is accepted while H1 is rejected. This means that the variables of teacher teaching skills have 

a significant influence on student satisfaction, both partially and positively. The variable school 

environment has t count 3,491 > t table 1. 97810. 

 

Test F (Simultaneous) 

Figure 2 Test F  

 
ANOVA

a

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1            Regression 
 

Residual 
 

Total 

772,537 3 257,512 41,655 ,000
b
 

816,022 132 6,182   

1588,559 135    

a. Dependent Variable: Kepuasan Siswa 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Sekolah, Biaya Pendidikan, Keterampilan Mengajar Guru
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Based on Figure 2, with a 5% significance, degree of freedom (df) = (3 - 1, 136 - 3 - 1) (2, 

 
132), F table = 3.06. While the F count value is 41.655. So, Ha4 is accepted while H04 is 

rejected because it has a calculated F value of 41.655 > F table 3.06 with significance = 0.000. 

According to the findings of this study conducted at Vocational high school, the cost of 

education has a significant positive effect on student satisfaction. This positive influence 

demonstrates that the higher the school fee charged to students at Vocational high school, South 

Jakarta, the lower their satisfaction. This is in accordance with the results of previous 

researchers, which was done by Rizal, (2011) which results in school fees having a positive 

and significant influence on student satisfaction partially or jointly (simultaneously). 

This study also found that teacher teaching skills variables had a positive and significant 

influence on student satisfaction. This is consistent with previous research by Fitri, (2021), 

which  shows that  there  is a significant influence  of  lecturers' teaching skills  on student 

satisfaction partially and simultaneously. 

School environment variables have a Herman, (2019), which says that there is a significant 

influence of the school environment on student satisfaction. 

 

 
 

Conclusion 

 
Based on the outcomes of the statistical testing, analysis, and discussion described above, the 

following conclusions were reached:  Educational variables have a partial and significant 

positive influence on student satisfaction. The school environment variable is the independent 

/ free variable that has a significant impact on the bound variable. 

 
Implication 

 
The implication is that the school of Vocational high school, South Jakarta, must raise school 

fees,  teacher  teaching  skills,  and  the  school  environment  in  order  to  increase  student
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satisfaction and ultimately improve the school. School can further improve management and 

financing in school activities. In addition, schools need to be open about the funding and 

financing that has been used. Teacher skills related to variable indicators of teacher teaching 

skills are predominantly selected, the skill of explaining the subject matter is indispensable for 

each teacher so that learning objectives in the school scope are achieved and have a good impact 

on the final results of the students. The skill of holding question and answer to students needs 

to be given in order to measure students' understanding in accepting the explanations that have 

been given by the teacher. The skills of providing teaching variations by teachers need to be 

improved in the future so that students of Vocational high school do not feel bored and bored 

because the teaching and learning atmosphere  is monotonous.  Related to the indicators of 

school environment variables which are the dominant variables, it is necessary to re-evaluate 

not only improving the physical environment such as school facilities and completeness but 

the environment in a non-physical manner must also be considered (building student 

relationships with teachers, as well as between students). In addition to the cost of education, 

teaching skills and the school environment, there are other factors so that schools can pay more 

attention to, namely consulting services for students who have problems. If students' problems 

and complaints are given quick response solutions, it will further affect the level of satisfaction. 

 
 

 
Limitations and Scope for Future Research 

 
 

This research has several limitations. First, only test the 3 independent variables that affect the 

dependent variable (school  fees, teacher teaching skill,  school environment). Second, all 

independent variables only affect the dependent variable (student satisfaction) either partially 

or simultaneously. It is suggested to future researchers to focus more on examining other 

independent variables such as teacher leadership style, student discipline and others so that this
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research  is  broader  in  scope  and  researchers  also  focus  on  examining  the  influence  of 

independent variables so that research is more comprehensive. 
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ABSTRAK 

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan kompensasi dan motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan sekaligus untuk mengetahui seberapa besar peranan 

kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun data yang digunakan 

dalam kajian ini adalah dalam bentuk data primer yakni diperoleh dari kuesioner yang 

dibagikan kepada responden sekaligus sebagai mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam 

matakuliah Manajemen Sumberdaya Manusia  klas malam yang diampu oleh penyaji 

sebagai dosen. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang responden yang berstatus 

sebagai mahasiswa dengan teknik pengumpulan data Sampling Jenuh. Teknik analisa data 

meliputi uji Validitas menggunakan Corrected Item-total correlation, dan uji reliabilitas 

menggunakan croanbach Alpha. Sedangkan Uji Hipotesis menggunakan Regresi Berganda, 

Uji T, Uji F serta Uji Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil Uji T dari 

peranan kompensasi terhadap kinerja karyawan dapat disimpulkan bahwa t tabel sebesar 

2,052, dsan hasil t hitung untuk Kompensasi sebesar 5.234 sehingga lebih besar dari hasil t 

tabel (2.052) dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0.05 dengan demikian Ho 

ditolak dan ha diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. Disisi lain pengaruh antara Motivasi (X2) terhadap 

Kinerja karyawan (Y) ditemukan hasil bahwa berdasarkan  hasil uji t sebesar 4.872 lebih 

besar dari t tabel (2.052) dengan tingkat signifikansi 0.005 < 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan ha diterima, sehingga secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Motivasi terhadap kinerja karyawan. Sementara pengaruh kompoensasi dan motivasi 

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan dapat dijelaskan bahwa dengan tingkat 

keyakinan sebesar 95%, & = 5%, df (k-2-1) atau 30-2-1 = 27, sehingga hasil diperoleh untuk 

F tabel sebesar 3,354. Karena F hitung lebih besar dari F tabel (126.300 > 3.354) maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti kompensasi dan motivasi secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 

Kata kunci :  kompensasi, motivasi kerja,kinerja karyawan 

 
 

I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Hubungan dan peranan antara karyawan sebagai sumberdaya manusia dengan 

organisasi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena dua unsur tersebut saling 

melengkapi dan saling membutuhkan. Walaupun fakta di lapangan masih banyak muncul 

berbagai masalah   yang dihadapi oleh karyawan sebagai sumber   daya   manusia   yang 

selalu  menjadi   sorotan   bagi perusahaan untuk tetap bisa bertahan. Dilain pihak juga 

disadari bahwa sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara bersama-

sama. Ityulah sewbabnya sekalipun dalam menjalankan tugas dan tanggungkjawabnya 

sudah didukung sarana dan prasarana serta sumber daya yang berlebihan, tetapi perusahaan 



 

tetap membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang bisa diandalkan, karena tanpa 

dukungan dan kontribusi sumberdaya yang andal, tujuan dan kegiatan perusahaan tidak akan 

terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan  

kunci  pokok  yang  harus  diperhatikan  dengan  segala kebutuhannya.  Oleh  karena  itu  

berhasil  tidaknya  suatu  organisasi  atau institusi akan ditentukan oleh faktor manusianya 

atau karyawannya dalam mencapai tujuannya. Karyawan dituntut untuk dapat 

memperlihatkan kinerja yang baik. Seorang karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi dan 

baik dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Dalam rangka mempertahankan kinerja dan dedikasi karyawan sebagai sumberdaya 

manusia, perusahaan harus dapat bersikap adil terhadap apa yang telah diberikan oleh 

sumber daya manusia kepada perusahaan. Setiap karyawan berhak mendapatkan penghargaan 

dan perlakuan yang adil dari pimpinanannya sebagai timbal balik atas jasa yang 

diberikannya. Hubungan kerja yang saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan 

sangat diperlukan dalam rangka mendorong semangat kerja karyawan. 

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan loyalitas karyawan, organisasi 

perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kesejahteraan karyawan, perhatian perusahaan 

dalam bentuk kompensasi sangatlah penting bagi karyawan, karena besarnya kompensasi 

merupakan ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Apabila kompensasi diberikan 

secara tepat dan benar maka karyawan akan merasa puas dan termotivasi untuk bekerja 

lebih giat agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Bahkan bagi karyawan kompensasi  

merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang  menjadi perhatian  pada  banyak  organisasi  

dalam  mempertahankan  dan  menarik sumber   daya   manusia   yang   berkualitas.    

Perhatian terhadap kompensasi bagi para karyawan dengan sendirinya akan 

meningkatkan motivasi kerja m e r e k a  lebih baik sehingga  menjadikan para karyawan 

mempunyai semangat yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah 

sehingga nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Perlu upaya untuk 

mempertahankan motivasi kerja para karyawan tetap berada pada level yang tinggi sehingga 

akan berdampak positif bagi perkembangan perusahaan.  

Berkenaan dengan aktivitas mahasiswa yang diampu oleh penyaji terutama yang 

mengikuti matakuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 untuk kelas Sabtu malam pada 

Program Studi SI Manajemen dan diikuti oleh mahasiswa sebanyak 30 mahasiswa yang 

sekaligus berstatus karyawan di lingkungan perusahaan yang berbeda-beda, penulis terdorong 

untuk mengetahui lebih jauh terhadap kesadaran mereka akan pentingnya kompensasi yang 

dikaitkan dengan motivasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaiu karyawan dalam 

lingkungan kerja masing-masing. Seberapa besar kompensasi bagi mereka berdampak positif 



 

terhadap hasil kinerja karyawan. Disisi lain, menarik bahwa kompensasi dengan disandingkan 

dengan motivasi apakah mempunyai peranan dalam melaksankaan tugas dan kewajiban atau 

justru sebaliknya sehibgga mempengaruhi hasil dari kinerja mereka.  

Berangkat dari beberapa pertimbangan tersebut di atas dan disertai akan kesadaran 

penulis pentingnya kompensasi serta peranan motivasi bagi karyawan yang menjalankannya, 

maka penulis berupaya untuk mendekati dalam kajian sederhana di lingkungan kelas yang 

diampu dengan judul “Peranan Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap   Kinerja   

Karyawan Pada Mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan” 

Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakangan di atas penelitian yang dilakukan tepat menuju sasaran 

sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis membatasi masalah  yang akan  dikaji  

yaitu  sebatas variabel  pemberian  kompensasi dan  Motivasi Kerja apakah mempunyai 

peranan dalam menghasilkan kinerja mereka., terutama pada karyawan yang menjadi 

mahasiswa Semester ganjil 2022/2023 pada Klas Manajemen Sumberdaya Manusia I Klas 

Sabtu Malam , di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang tersebut di atas,  maka penyaji dapat menyampaikan   

rumusan  masalah sebagai berikut: 

1.    Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara parsial? 

2.    Apakah  motivasi  kerja  berpengaruh  terhadap  kinerja  karyawan secara parsial? 

3.    Apakah kompensasi dan motivasi secara simultan berpengaruh  terhadap kinerja 

karyawan? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan   pada   latar   belakang   dan   rumusan   masalah tersebut di atas,   

maka penulis menetapkan tujuan kajian yakni untuk: 

1.    U n t u k  M e n ge t a h u i  p eranan   pemberian   kompensasi   terhadap   kinerja 

karyawan. 

2. Untuk mengetahui peranan motivasi   kerja   terhadap   kinerja   karyawan. 

3. Untuk mengetahui peranan pemberian kompensasi dan motivasi terhadap kinerja 

kayawan. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Kompensasi 

Menurut M Hasibuan (2003:118) menyatakan bahwa kompensasi adalah semua pendapatan 

yang berbentuk uang, barang  langsung  atau  tidak  langsung  yang  diterima  karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.
 
Kompensasi  dibedakan  

menjadi  dua,  yaitu Kompensasi langsung yaitu berupa gaji, upah dan insentif dan 



 

kompensasi tidak langsung berupa asuransi, tunjangan, cuti, penghargaan (Subekti 

Akhmad:176). Kompensasi karyawan  adalah setiap bentuk pembayaran  atau imbalan  

yang  diberikan  kepada  karyawan  dan  timbil  dari diperkerjannya karyawan itu. 

 Sementara M Yani (2012: 179) berpendapat bahwa kompensasi adalah bentuk 

pembayaran dalam bentuk manfaat dan insentif untuk memotivasi karyawan agar 

produktivitas kerja semakin meningkat.
 
Pembentukan sistem kompensasi  yang efektif 

merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena membantu 

menarik dan mempertahankan pekerja-pekerja  yang  berbakat.  Selain  itu  sistem  

kompensasi perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja strategis. Sistem imbalan bisa 

mencakup gaji, penghasilan, uang pensiun, uang liburan, promosi ke posisi yang lebih 

tinggi (berupa gaji dan keuntungan  yang lebih tinggi). Juga berupa asuransi keselamatan 

kerja, transfer secara horizontal untuk mendapat posisi yang lebih menantang atau ke posisi 

utama   untuk   pertumbuhan   dan   pengembangan   berikutnya,   serta berbagai macam 

bentuk pelayanan. 

Tujuan kompensasi 

Beberapa tujuan kompensasi dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut: 

1. Ikatan Kerja Sama, yang menggambarkan bahwa  dengan pemberian kompensasi 

terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus 

mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar 

kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 2. Kepuasan kerja, hal ini 

menunjukkan bahwa dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial, dan egoisnya  sehingga  memperoleh  kepuasan  kerja  dari 

jabatannya. 3. Pengadaan yang efektif, menunjukkan bahwa  apabila program kompensasi 

ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih 

mudah.  4.   Motivasi jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 5. Stabilitas karyawan yang menggambarkan bahwa dengan 

program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompentatif 

maka  stabilitas  karyawan  lebih  terjamin  karena  turn-over relatif kecil.  6.  Disiplin, 

Yang menunjukkan bahwa  dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin 

karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang 

berlaku. 7. Pengaruh  Serikat  Buruh  Dengan  program  kompensasi  yang baik pengaruh 

Serikat Buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan konsentrasi pada pekerjaannya. 8. 

Pemerintah Jika program kompensasi sesuai dengan Undang- Undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum), maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

Sedangkan  menurut  Hando (2001:156) menjelaskan bahwa tujuan  kompensasi  dapat  

diuraikan sebagai berikut: a. Memperoleh personalia yang qualified  b. Mempertahankan 



 

para karyawan yang ada sekarang; c.  Menjamin keadilan; d. Menghargai perilaku yang 

diinginkan e.   Mengendalikan biaya-biaya; f. Memenuhi peraturan-peraturan legal. 

Adapun Edy Sutrisno dalam bukunya berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 

mengemukakan bahwa besar kecilnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah sebagai berikut: a.   Tingkat biaya hidup; b.  Tingkat Kompensasi 

yang berlaku di perusahaan lain[ c.   Tingkat Kemampuan perusahaan; d.  Jenis pekerjaan 

dan besar kecilnya tanggung jawab; e. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.   

Peranan Serikat Buruh. 

Motivasi Kerja 

Hadari Nawawi (2014: 67) menjelaskan bahwa motivasi  adalah  perubahan  energi  dalam  

diri  seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan tersebut dapat dijelaskan adanya 

tiga elemen penting motivasi yakni: 1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan 

energi pada diri setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

perubahan energi didalam sistem neurophysiological yang ada pada organisme manusia 

(walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakkannya akan menyangkut 

kegiatan fisik manusia. 2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa (feeling), afeksi rasa. 

Kasih   sayang,   perasaan-perasaan   dan   emosi   yang   lunak seseorang.  Dalam  hal  

ini  motivasi  relevan  dengan  persoalan-persoalan  kejiwaan,  afeksi  dan  emosi  yang  

dapat  menentukan tingkah laku manusia. 3.    Motivasi akan dirangsang karena adanya 

tujuan. Jadi motivasi dalam  hal  ini  sebenarnya  merupakan  respons  dari  suatu  aksi, 

yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya 

karena terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini 

akan menyangkut soal kebutuhan. 

Dengan   ketiga  elemen   diatas,   maka   dapat   dikatakan   bahwa motivasi itu sebagai 

sesuatu yang kompleks.  Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang 

ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut pada persoalan gejala kejiwaan,perasaan dan 

juga emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena 

adanya tujuan kebutuhan, kebutuhan atau keinginan. Motivasi adalah suatu alasan atau 

dorongan yang bisa berupa kata-kata, Motivation Training, keyakinan dari dalam diri sendiri, 

pengaturan mindset, dan atau keadaan yang mendesak untuk dapat melakukan atau 

menghasilkan sesuatu, dan untuk memperoleh semangat untuk tetap terus bekerja. Dalam 

mewujudkan alasan untuk beraksi (motivasi), maka diperlukan stimulus (pendorong) 

berupa: 1.   High Class yang berupa tarikan (pull). 2.   Low Class yang berupa dorongan 

(push). Jika kedua-duanya digabungkan, maka akan diperoleh suatu energi yang besar dan 

akan membangkitkan rasa semangat dalam diri seseorang. Sebagai contoh: sebuah mobil 



 

yang mogok, jika didorong saja hanya akan bergerak lambat. Lain halnya jika ditambah 

dengan tarikan. Mobil itu akan terasa lebih ringan dan bergeraknya akan lebih cepat. Begitu 

juga dengan diri manusia. Manusia akan memiliki semangat juang yang tinggi jika mendapat 

dorongan dan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Tetapi semangat juang itu akan 

bertambah tinggi jika mendapat tarikan dari luar, seperti dorongan semangat dari keluarga, 

teman, atau yang lainnya. 

Mangkunegara  ( 2 0 0 5 )  mengemukakan   bahwa   terdapat   dua   teknik Motivasi Kerja 

Karyawan yaitu: 1. Teknik pemenuhan kebutuhan karyawan, artinya pemenuhan kebutuhan 

karyawan merupakan fundamen yang mendasari perilaku kerja. 2. Teknik  komunikasi  

persuasif,  ialah  salah satu  teknik  motivasi  kerja karyawan yang dilakukan dengan cara 

mempengaruhi karyawan secara ekstra logis. 

Motivasi ini penting karena dapat membuat seseorang mau bekerja giat   dan   antusias   

mencapai   hasil   yang   dicapai   atau   yang   telah direncanakan. Orang yang memiliki 

motivasi internal tercermin dalam hal berikut: 1. Melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-

baiknya; 2. Melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai kesuksesan.; 3. Menyelesaikan 

tugas-tugas dengan usaha dan keterampilanya; 4. Mengerjakan suatu pekerjaan yang sangat 

berarti.; 5. Melakukan suatu pekerjaan yang lebih baik dari orang lain.; 6. Berkeinginan 

berprestasi didalam bekerja dan menguasai bidang tertentu; 7. Melakukan pekerjaan yang 

sulit dalam hasil yang memuaskan.  

Selanjutnya, Gouzali sumber eksternal motivasi antara lain: 1. Lingkungan kerja yang 

menyenangkan. 2. Tingkat kompensasi (gaji/upah). 3. Pengawasan (supervisi) yang baik. 4. 

Adanya penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik.  5. Status   dari   pekerjaan   dapat   

mempengaruhi   motivasi   kerja. Pekerjaan yang mendapatkan status sosial/posisi yang 

tinggi atau lebih baik. 6. Tanggung   jawab   kewajiban   untuk      merupakan   tugas,   serta 

mengunakan saran yang telah dipercaya kepada seseorang. 

Terdapat beberapa prinsip dalam memotivasi karyawan yaitu: 1.   Prinsip Partisipasi: dalam 

upaya memotivasi kerja, karyawan perlu diberikan kesempatan Ikut berpartisispasi dalam 

menentukan tujuan yang akan dicapai oleh Pemimpin.  2.    Prinsip Mengakui Andil 

Bawahan: pemimpin mengakui bahwa bawahan (karyawan) mempunyai andil didalam usaha 

pencapaian tujuan. 3.   Prinsip Komunikasi: pimpinan   mengkomunikasikan   segala   sesuatu   

yang   berhubungan denaga usaha mencapai tujuan, dengan informasi yang jelas karyawan 

akan lebih    mudah dimotivasi kerjanya. 4.   Prinsip Pendelegasian Wewenang: Pemimpin 

yang memberi otoritas atau wewenang kepada karyawan bawahan untuk sewaktu-waktu 

dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat karyawan 

yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh 

pimpinan. 



 

Kinerja  Karyawan 

Kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai 

dari hasil kerjanya. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, organisasi 

disusun dalam unit- unit   yang   lebih   kecil,   dengan   pembagian   kerja,   sistem   kerja   

dan mekanisme kerja menjadi jelas. Winardi (99), kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh 

suatu organisasi baik organisasi   tersebut   bersifat   profit   oriented   dan   non   oriented   

yang dihasilkan selama satu periode waktu. Pengertian di atas menurut para ahli sebagai 

berikut: 

Menurut Amstron dan Baron mengatakan Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 

mempunyai hubungan kuat degan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan 

memberikan kontribusi ekonomi. Lebih jauh Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah 

gambaran menegenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/progaram/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 

organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategi planning) suatu 

organisasi. 

Dari pengertian di atas kinerja diartikan sebagai hasil kerja (proses) yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan dapat di evaluasi tingkat kinerja 

pegawainya, maka kinerja karyawan harus ditentukan dengan pencapaian target selama 

periode waktu yang dicapai organisasi. 

Pengukuran Kinerja Karyawan 

Selanjutnya peneliti akan mengemukakan ukuran-ukuran dari kinerja karyawan. Pengukuran 

kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam 

arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun 

proses. Artinya, setiap kegiatan perusahaan harus dapat diukur dan dinyatakan 

keterkaitannya dengan  pencapaian arah perusahaan di masa  yang akan datang  yang 

dinyatakan  dalam  misi  dan  visi  perusahaan.  Dari  definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu 

manajer perusahaan menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur keuangan dan non 

keuangan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan 

memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana 

perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan 

pengendalian. Adapun aspek-aspek standar kinerja terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek 

kualitatif. Aspek kuantitatif meliputi: a)  Proses kerja dan kondisi pekerjaan, b)  Waktu yang 

dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekejaan c)  Jumlah kesalahan dalam 

melaksanakan pekerjaan, dan d)  Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 



 

Aspek kualitatif meliputi : a)  Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan. b)  Tingkat 

kemampuan dalam bekerja. c)  Kemampuan    menganalisis    data/informasi,    kemampuan    

atau kegagalan menggunakan mesin atau peralatan, dan d)  Kemampuan mengevakuasi 

(keluhan atau keberatan konsumen. Penilaian Kinerja Karyawan didefinisikan dengan kata 

“to appraise” (menilai) adalah “menetapkan harga untuk” atau “menilai suatu benda”.  Jika  

menggunakan  istilah  “penilaian  kinerja”,  berarti  terlibat dalam proses menetukan nilai 

karyawan bagi perusahaan, dengan maksud meningkatnya kinerja karyawan. Kinerja dapat  

pula dipandang sebagai panduan dari : a.   Hasil kerja (apa yang harus dicapai oleh 

seseorang). b. Kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya). Penilaian pegawai 

merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapiat 

dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penetuan nilai, kualitas atau status 

dari beberapa objek orang ataupun sesuatu (barang). Dari beberapa pendapat para ahli 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara 

sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. 

Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

1.    Faktor kemampuan. 

Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan 

realita, artinya karyawan yang memiliki IQ yang rata-rata (IQ 110-120) dengan memadai 

untuk jabatannya   dan   terampil   dalam   mengerjakan   pekerjaannya sehari-hari, maka ia 

akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan oleh karena itu karyawan perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya 

2.    Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (Attitude) seorang karyawan dalam menghadapi situasi 

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk 

mencapai tujuan   organisasi   (tujuan   kerja).   Sikap   mental   merupakan kondisi mental 

yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. 

(Sikap mental yang siap  secara  psikofik)  artinya,  seorang  karyawan  harus  siap  mental, 

mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu 

memanfaatkan dalam mencapai situasi kerja. 

Mangkuprawira (2007:155), kinerja dipengaruhi oleh faktor intrinsik yaitu personal individu 

dan faktor ekstrinsik yaitu kepemimpinan, sistem, tim, situasional, dan konflik. Uraian 

rincian faktor-faktor tersebut sebagai berikut: a.   Faktor    Personal/individual,    meliputi    

unsur    pengetahuan, keterampilan  (skill),  kemampuan,  kepercayaan  diri,  motivasi dan 

komitmen yang dimiliki oleh tiap individu karyawan. b.   Faktor Kepemimpinan, meliputi 

aspek kualitas manajer dan tem leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan 

dukungan kerja kepada karyawan. 



 

 c.  Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam 

satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim  

d. Faktor Sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh 

organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi. e.   Faktor Situasional, 

meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. f.   Konflik,  meliputi  

konflik  dalam  diri  individu/konflik  peran, konflik antar individu, konflik antar 

kelompok/organisasi. 

Kerangka Berpikir 
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          (X1) 

 

 

       Kinerja karyawan 

        (Y) 

 

   Motivasi 

        (X2) 

 

 

 

 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha1 :  Terdapat Pengaruh antara kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Ho1 :  Tidak  terdapat  Pengaruh  antara kompensasi  Terhadap  Kinerja Karyawan. 

Ha2 :  Terdapat  Pengaruh  antara Motivasi  Terhadap  Kinerja  Karyawan 

Ho2 : Tidak terdapat Pengaruh a n t a r a  Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Ha3 :  Terdapat  Pengaruh  antara Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Ho3  : Tidak terdapat Pengaruh antara Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja   

Karyawan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian 

Kajian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis kajian kuantitatif asosiatif yakni 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh   ataupun juga hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Adapun kajian dimaksud mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan 

dengan diskriptif dan komparatif karena dengan  kajian  ini  dapat  dibangun  suatu  teori  

yang dapat  berfungsi unguk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. 



 

Penelitian yang menjelaskan pengaruh antara Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja 

karyawan pada Mahasiswa STIE Bhakti Pembangyunan. 

Pendekatan penelitian 

Kajian yang digunakan oleh penulis  menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu 

metode penelitian yang menekankan pada fenomena-fenomena obyektif dan digunakan untuk 

meneliti pada populasi dan sampel tertentu dalam penelitian. 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian terhitung dari bulan September sampai dengan Desember 2022 terutama 

pada karyawan yang berstatus mahasiswa dan bertempat di STIE Bhakti Pembangunan yang 

mengikuti matakuliah Manajemen Sumberdaya Manusia   pada semester ganjil tahun ajaran 

2022/2023 dan diampu oleh panulis sekaligus sebagai materi pendalaman terkait  topik 

Kompensasi dan Motivasi. 

Populasi  dan Sampel 

Populasi yang ditetapkan oleh penyadi yakni mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan yang 

berstatus karyawan di berbagai perusahaan yang menjadi  obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan.
 
Subjek penelitian adalah mahasiswa yang berstatus 

karyawan yang akan dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis dengan jumlah 30 orang. 

Sampel 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sampel. Bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang di miliki oleh  populasi  tersebut (Sugiyono: 2011).  Sampel  penelitian  

ini  adalah  karyawan  yang berjumlah 30 orang, menurut Kuncoro untuk studi korelasional 

diperlukan minimal 30 sampel untuk menguji ada tidaknya hubungan.  

Sumber dan Teknik pengumpulan data 

Untuk memperolah data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulan data dengan 

memperoleh dua sumber data yaitu : 

Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang diperoleh secara 

langsung dengan memberikan kuesioner kepada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan yang 

berstatus karyawan di perusahaan-perusahaan. 

Sumber Data Sekunder 



 

Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber  kedua setelah data primer. Data 

ini dapat diperoleh dari dokumentasi yang terdiri dari dokumen-dokumen, catatan, majalah, 

koran, literature, tulisan para ahli yang berhubungan dengan skripsi ini. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Adapun terkait teknik pengumpulan data, penyaji menggunakan beberapa teknik 

pengambilan data yaitu melalui: 

 

 

a.    Kuesioner 

Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara memberikan beberapa 

pertanyaan secara tertulis mengenai hal-hal apa saja yang akan diteliti kepada responden 

pada mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan khususnya yang mengambil matakuliah 

Msanajemen Sumberdaya Manusia yang penulis ampu. 

b.     Kepustakaan 

Untuk  melakukan  studi  kepustakaan,  perpustakaan  merupakan suatu tempat yang 

tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca 

dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan. Untuk menunjang relevansi antara yang dikaji dengan 

kajian-kajian sebelumnya, maka penyaji perlu mendapatkan bahan-bahan referensi dari para 

penulis yang sudah dimuat dalam beberapa bentuk dan jenis publikasi sehingga diperlukan 

kajian perpustakaan, dengan demikian  peneliti akan mudah menemukan referensi yang sesuai 

terhadap yang diperlukan. 

Variabel dan Definisi Operasional. 

1.  Kompensasi (X1) 

Kompensasi adalah setiap bentuk penghargaan yang diberikan karyawan sebagai 

balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Tidak ada alasan untuk 

tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai 

dikerjakannya. 

2.    Motivasi Kerja (X2) 

Motivasi  adalah  suatu  alasan  atau  dorongan  yang  bisa  berupa  kata- kata,  

Motivation Training, keyakinan dari dalam diri sendiri, pengaturan mindset, dan atau keadaan 

yang mendesak untuk dapat melakukan atau menghasilkan sesuatu, dan untuk memperoleh 

semangat untuk tetap terus bekerja. Dalam mewujudkan alasan untuk beraksi (motivasi), 

maka diperlukan stimulus (pendorong). 

3.   Kinerja (Y) 



 

Alternatif Jawaban skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Kurang Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai 

tujuannya. Kinerja (Performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang 

membentuk sebuah pekerjaan   karyawan.   Kinerja   pegawai   sangatlah   perlu   di   dalam 

perusahaan, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pengawai 

dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Kuesioner  

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian 

yang akan diteliti. Agar mempermudah responden dalam memberikan jawaban, kuesioner 

dirancang sebagai kuesioner tertutup, dimana pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner 

disertakan pilihan-pilihan jawaban yang dapat dipilih oleh responden. 

Skala Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono 

 Pengujian Kualitas data  

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (content) dari 

suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam 

suatu penelitian. Uji yang digunakan untuk mengetahui ketepatan suatu alat ukur, sehingga  

dapat  mengungkapkan  data  dari  Variabel.  Jika  nilai  r hitung>r tabel maka butir 

kuesioner valid dan jika r hitung< r tabel maka kuesioner tidak valid.  

b.  Uji Realibilitas 

Realibilitas mengandung pengertian pengertian bahwa sebuah instrument dapat mengukur 

sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian kata kunci 

untuk syarat kualifikasi suatu pengukuran instrument pengukuran adalah konsistensi atau 

tidak berubah ubah. 



 

Untuk mengetahui reliabilitas suatu alat ukur, instrumen yang dikatakan reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menguji 

reliabilitas kuesioner  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  rumus  Alpha Cronbach, 

dikatakan reliabel jika Alpha Cronbach > 0,60. 

Uji Hipotesis 

1)  Metode Regresi Linear Berganda 

Model regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh dari variabel X 

terhadap satu variabel Y. 

Y = β0 + β1X + β2X + β3X + + ei 

Keterangan: 

Y                 = Kinerja Karyawan 

β0                        = Konstanta 

β1, β2, β2          = Koefisien regresi (variabel x) 

ei                = Variabel Pengganggu 

2)  Uji T 

Uji t berarti melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial.   Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel indenpenden 

terhadap variabel dependen dengan  mengasumsikan  bahwa  variabel  independen  lain  

dianggap konstan.  

a.   Jika tingkat signifikansi  < α 5%, maka variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel independen . b.   Jika tingkat signifikansi > α 5% maka 

variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

3)  Uji F 

Untuk mengatahui signifikan pengaruh secara simultan dilakukan pengujian hipotesis 

secara bersama-sama digunaka alat uji F. Untuk menguji hipotesis secara bersama-sama atau 

simultan , dengan kriteria sebagai berikut: bahwa apabila hasil F hitung > F tabel, maka  H0  

ditolak d a n  Ha  diterima , yang berarti  ada pengaruh signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila hasil F hitung  <   F tabel maka 

H0 diterima daan Ha ditolak, yang berarti berarti tidak t e rdapa t  pengaruh signifikan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

4)   Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi berfungsi dan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel 

Kompensasi sebagai X1 dan variabel Motivasi sebagai X2 terhadap Kinerja karyawan sebagai 

variabel Y. Berdasarkan besaran prosentase hasil pengaruh X1 dan X2 terhadap Y tersebut, 



 

maka selisih dari hasil dimaksud dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak dikaji oleh 

penulis. 

 

4. PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

1.   Deskripsi Responden 

Penyajian data deskriptif bertujuan untuk melihat deskripsi dari data penelitian. Data 

deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi 

tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. 

a.   Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden kajian bagi karyawan yang sekaligus 

sebagai mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan yang mengambil matakuliah Manajemen 

Sumberdaya Manusia adalah sebagai berikut: 

Jenis kelamin responden 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentasi (%) 

Laki-laki 17 56.66% 

Perempuan 13 43.33% 

Total 30 100% 

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui tentang presentase laki-laki dan 

perempuan karyawan Bank Muamalat Cabang Bengkulu yang diambil sebagai responden. 

Jumlah laki-laki sebanyak 17  orang  (56.66%)  dan  jumlah  perempuan  sebanyak  13  

orang (43.33%) dari total keseluruhan responden. 

b.   Pendidikan Terakhir 

Adapun  data  mengenai   pendidikan  terakhir  responden sebagai sumber dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan terakhir Frekuensi Presentase(%) 

D-3 2 6.66% 

SMK 17 56.67% 

SMA 8 26.67% 

MAN 3 10% 

Total 30 100% 

 

Berdasarkan keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa mahasiswa sebanyak 30 sebagai 

responden tentang pindidikan terakhir karyawan yang berstatus sebagai mahasiswa STIE 

Bhakti Pembangunan dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir D-3 2 orang (6,66%) SMK 

berjumalah 17 orang (56.67%), SMA 8 orang (26.67) dan MAN berjumlah 3 orang (10%) 

yang diambil sebgai responden. 



 

2.    Pengujian Kualitas Data  

a.   Uji Validitas 

Adapun metode yang digunakan pada uji validitas ini menggunakan korelasi Corrected 

Item – Total Correlation  dimana alat ukur dikatakan valid jika “r hitung > r tabel”. Hasil 

uji validitas data dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:  

1)    Uji validitas variable X1 ( Pemberian Kompensasi ) 

Uji validitas variabel X1 

No. soal r hitung r table Keterangan 

1 0,675 0,3610 Valid 

2 0,887 0,3610 Valid 

3 0,820 0,3610 Valid 

4 0,782 0,3610 Valid 

5 0,773 0,3610 Valid 

6 0,875 0,3610 Valid 

7 0,788 0,3610 Valid 

8 0,357 0,3610 Valid 

9 0,792 0,3610 Valid 

10 0,356 0,3610 Valid 
 

Dari  tabel tersebut di atas dapat  diketahui  bahwa  hasil  dari  perhitungan masing-

masing pertanyaan menunjukkan bahwa nomor soal 1,2,3,4,5,6,7 dan 9 pada variabel 

pemberian kompensasi memiliki r hitung > 0,3610 sehingga dapat dikatakan bahwa 

instrumen pertanyaan dalam penelitian dinyatakan valid, sementara nomor soal 8 dan 10 

menunjukkan hasil r hitng < 0.3610 sehingga dapat simpulkan bahwa dua instrumen tersebut 

disimpulkan tidak valid. 

2)      Uji validitas variable X2 ( Motivasi Kerja ) 

Uji validitas variabel Motivasi (X2) 

 
No. soal r hitung r table Keterangan 

1 0,887
8 

0,3610 Valid 

2 0,788 0,3610 Valid 

3 0,799 0,3610 Valid 

4 0,676 0,3610 Valid 

5 0,787 0,3610 Valid 

6 0,835 0,3610 Valid 

7 0,778 0,3610 Valid 

8 0,769 0,3610 Valid 

9 0,645 0,3610 Valid 

10 0,734 0,3610 Valid 
 

Dari  tabel tersebut di atas dapat  dijelaskan  bahwa  hasil  dari  perhitungan masing-masing 

pertanyaan pada variabel motivasi kerja memiliki r hitung >  0,3610  sehingga  dapat  

dikatakan  bahwa  seluruh  variabel pada instrumen pertanyaan dalam penelitian dinyatakan 

valid. 

3)  Uji validitas variable Kinerja Karyawan ( Y )  



 

Uji validitas variabel Y 
No Soal r hitung r table Keterangan 

1 0,816 0,3610 Valid 

2 0,764 0,3610 Valid 

3 0,835 0,3610 Valid 

4 0,776 0,3610 Valid 

5 0,736 0,3610 Valid 

6 0,745 0,3610 Valid 

7 0,682
7 

0,3610 Valid 

8 0,868 0,3610 Valid 
9 0,781 0,3610 Valid 

10 0,823 0,3610 Valid 
 

 

Dari  tabel variabel Y tersebut di atas dapat  diketahui  bahwa  hasil  dari  perhitungan 

masing-masing pertanyaan pada variabel kinerja karyawan memiliki r hitung >  0,3610  

sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  seluruh  variabel pada instrumen pertanyaan dalam 

penelitian dinyatakan valid. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas adalah indeks  yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau diandalkan. Realibilitas menunjukan konsistensi suatu alat pengukur di 

dalam mengukur gejala yang sama, dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran teknik 

Cronbach  Alpha,  dimana  alat  ukur  dikatakan  reliabel  jika  nilai Cronbach Alpha > 

060.
  
Hasil uji realibilitas adalah sebagai berikut: 

Hasil Uji Reliabilitas 
 

   

  Var 
Cronbach's 

Alpha 

n of 

Items 

 

α = 0,50 
 

Keterangan 

X1 0,845 8 0,60 Reliabel 

X2 0,786 10 0,60 Reliabel 

Y 0,797 10 0,60 Reliabel 

     
 

 

Berdasarkan hasil tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki 

nilai alpha cronbach yang bervariasi dan hasilnya lebih besar dari nilai 0,60, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur atau instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah reliabel. 

Pengujian Hipotesis 

a.  Analisis Regresi Berganda 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis 

regresi yaitu analisis regresi berganda. 

Coefficients
a     



 

 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

t 

 

Sig 
B Std.Error Beta 

1 (Constant) 

X1 

X2 

 

2.872 

.673 

.892 

 

2.462 

.407 

.456 

 

.687 

.566 

2.462 

.634 

.672 

 

.000 

.027 

.000 

a. Dependent Variable:Y  

Persamaan regresinya sebagai berikut: 

Y = 2.872 +.673X1 + .892X2  

Dengan demikian regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Konstanta sebesar 2.872 berarti apabila X1 dan X2 nilainya adalah 0, maka kinerja karyawan 

(Y) nilainya adalah 2.872. 

Koefisien regresi variabel Kompensasi (X1) sebesar 0,673 yang berarti apabila variabel 

independen lain nilainya tetap dan Kompensasi mengalami kenaikan sebesar 1 point, maka 

Kinerja karyawan akan mengalami kenaikan sebesar 0,673. 

Koefisien regresi variabel Motivassi (X2) sebesar 0,892 yang berarti apabila variabel 

independen lain nilainya tetap dan motivasi mengalami kenaikan sebesar 1 point, maka 

Kinerja karyawan akan mengalami kenaikan sebesar 0,892. 

c.    Uji parsial (Uji Statistik t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pemberian kompensasi, motivasi   kerja,   dan   

praktek   pengalaman   kerja   secara   individual berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil dari pengujian dapat dilihat sebagai berikut: 

Uji t 

Coefficients 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

t 

 

Sig 
B Std.Error Beta 

1 (Constant) 

Kompensasi 

Motivasi 

 

2.872 

.673 

.892 

 

2.462 

.407 

.456 

 

.687 

.566 

2.462 

5.234 

4.872 

 

.000 

.000 

.005 

 

Berdasarkan hasil pengolahan uji statistik pada tabel di atas, hasil uji t dapat diuraikan 

bahwa dengan α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 30-2-1 

= 27, maka hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,052. Berdasarkan hasil tabel di atas, 

ditemukan bahwa hasil t hitung untuk Kompensasi sebesar 5.234 lebih besar dari hasil t tabel 

(2.052) dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0.05 dengan demikian Ho ditolak dan 

ha diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara kompensasi 

terhadap kinerja karyawan. Disisi lain pengaruh antara Motivasi (X2) terhadap Kinerja 

karyawan (Y) ditemukan hasil bahwa berdasarkan  hasil uji t sebesar 4.872 lebih besar dari t 

tabel (2.052) dengan tingkat signifikansi 0.005 < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho 



 

ditolak dan ha diterima, sehingga secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Motivasi terhadap kinerja karyawan. 

Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel pemberian kompensasi (X1), 

motivasi kerja (X2), dan praktek pengalaman kerja (X3) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan (Y), jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat 

pengaruh yang signifikansi terhadap  kinerja  karyawan.  Hasil  penelitian  dapat  dilihat  

pada  table berikut: 

ANOVA
b

 

 

Model 

 

Sum of 

Squares 

 

df 

 

Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

1   Regression 
Residual 

     Total 

915.975 
90.502 
1006.476 

3 

18 

29 

305.325 
2.382 

126.300 .020
a 

a. Predictors: (Constant), X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data diolah 2019 

Dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, & = 5%, df (k-2-1) atau 30-2-1 = 27, sehingga hasil 

diperoleh untuk F tabel sebesar 3,354. Karena F hitung lebih besar dari F tabel (126.300 > 

3.354) maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti kompensasi 

dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

e.    Uji Koefisien Determinasi ( R2 ) 

Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi (R
2
), hasil uji R

2
 digunakan   untuk   

mengetahui   seberapa   besar   persentase   sumbangan pengaruh variabel independen secara 

serentak terhadap variabel dependen. Berikut tabel hasil uji R
2 

: 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted     R 

Square 

Std.Error of the 

Estimate 

1 .879a .752 .742 870.80 

a. Predictors: (Constant) X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R2 ( R Square) sebesar 0.752 atau (75,2%). Hal ini 

menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen ( kompensasi dan 

motivasi) terhadap variabel dependen (kinerja karyawan) sebesar 75,2% yang berarti 

variabel-variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 75,2%, sedangkan 

sisanya sebesar 24,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji oleh penulis. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 



 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1.   Pemberian  Kompensasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  karyawan.  Hal tersebut 

ditunjukkan dari hasil analisis uji t yang diperoleh nilai untuk t tabel sebesar 2,052 

sedangkan hasil uji t sebesar 5.234 lebih besar dari hasil t tabel (2.052) dengan tingkat 

signifikan 0,000 lebih kecil dari 0.05 dengan demikian Ho ditolak dan ha diterima yang 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan 

2. Motivasi Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, hal tersebut ditunjukkan dari 

hasil analisis uji t sebesar 4.872 lebih besar dari t tabel (2.052) dengan tingkat signifikansi 

0.005 < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan ha diterima, sehingga secara 

parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Motivasi terhadap kinerja karyawan. 

4.   Sedangkan hasil perhitungan pengaruh kompensasi dan  motivasi  kerja secara bersama-

sama dapat dijelaskan bahwa hassil F tabel sebesar 3,354. Karena F hitung lebih besar dari F 

tabel (126.300 > 3.354) maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang 

berarti kompensasi dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

B.  Saran 

1.   Bagi penelitian berikut diharapkan memasukkan variabel lain yang belum dimasukkan 

dalam model penelitian ini. Hal ini k arena terdapat variabel lain yang mungkin juga 

berengaruh terhadap kinera karyawan Bank Muamalat Cabang Bengkulu. 

2.   Bagi   Mahasiswa Bhakti Pembangunan, diharapkan dengan hasil kajian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan kajian dan literature untuk memberikan informasi mengenai 

pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan dimana 

para mahasiswa STIE Bhakti Pembangunan terlibat secara langsung dalam perusahaan 

masing-masing.  
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