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ABSTRACT 

This research usesthe fixed effect regression model test and ordinary least square 
at bank owning or among low and high level efficiency. This research aims to see at how 
the relationship of Capital Adequacy Ratio (CAR), to component of other financial ratio 
bank that is Total Logarithm of Assets (Logsize), Total Risky Weigthed to Assets (RAR), Total 
Total Loans To  Assets (LAR), Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Total Deposit 
To Assets (DAR), Equity Ratio (EQR), Devidend Payout Ratio (DR), Loan Provision Ratio 
(LPR). Data used in this research startedin 2003 until 2012 at  PT Bank Mega- Tbk, Bank 
Victoria Tbk, PT Bank Mandiri Tbk and PT Bank BCA Tbk. Test data using analysis of Panel 
Data, general model and fixed effect model. It also conducted classic assumption test 
before test Multivariate has done. 

 

Keywords: capital adequation ratio (CAR), financial ratio.

 

PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi global 2008 
membuat dimensi baru dalam 
penyelesaiannya. Paling tidak 
menorehkan memori tersendiri bagi 
pemimpin bank sentral. Amerika Serikat 
sebagai sumber malapetaka ekonomi 
modern itu memanggil mantan ketua 
Federal Reserve Bank (Gubernur Bank 
Sentral) Alan Grespan untuk menjelaskan 
posisinya khusus untuk menyelidiki 
sebab musabab terjadinya krisi global 
2008. 

Keberhasilan Behavioral Finance 
Theory memberikan asumsi alternatif 
yang tidak bisa dilepaskan dari temuan - 
temuan mendasar dan prinsip - prinsip 
teori dalam Behavioral Finance Theory, 
yang menjadi dasar mengkritisi teori ilmu 
ekonomi keuangan tradisional. Temuan 
mendasar dan prinsip pertama adalah 
Prospect Theory. Teori ini merupakan 
perumusan secara matematis dari teori 
maksimalisasi utilities yang diharapkan  

 

 

(expected utilities maximization). Teori 
maksimalisasi utilities menawarkan 
asumsi individu benar benar berperilaku 
rasional dalam kondisi pasti (certain). 
Teori ini memandang investor 
berperilaku sebagai penghindar resiko. 

Menurut Kahnerman dan Tversky 
(1979) mengusulkan Prospect Theory. 
Perbedaan utama dengan teori 
maksimalisasi utilities adalah investor 
tidak hanya berperilaku sebagai 
penghindar resiko, sebaliknya bisa 
sebagai pencari resiko (risk seeker). Batas 
perilaku sebagai penghindar dan pencari 
resiko itu disebut titik referensi (referensi 
point). Pratt (1964) menjelaskan dengan 
bukti empiris, bahwa individu akan 
bersedia menerima resiko absolute 
(absolute risk) yang lebih besar jika 
terjadi peningkatan kekayaan. 

Kalau kita merujuk pada prinsip 
kedua behavioral finance theory, para 
stakeholder dan investor pada teori 
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ekonomi tradisional diasumsikan individu 
yang berperilaku tradisional, mencari dan 
memproses informasi secara tak 
terbatas. Kalau prinsip pertama 
mengkritisi prinsip arbitrase dan asumsi 
rasionalitas agen. Pada asumsi kedua 
tersebut dikatakan bahwa individu 
mampu mencari dan memproses 
informasi secara tak terbatas. Pada 
kenyataannya, meskipun individu 
mampu mencari dan memproses 
informasi, dalam memproses informasi 
tersebut tidak selalu benar. Ini yang 
dalam ilmu psikologidisebut biasperilaku. 

Deviasi akibat dalam memproses 
informasi tidak selalu benar itu terjadi 
karena terpenuhinya asumsi kedua, yaitu 
pernyataan kemampuan individu untuk 
mencari dan memproses informasi 
terbatas. Kalaupun misalnya para 
stakeholder dan para investor disediakan 
informasi yang sama dan alat yang sama 
untuk memprosesnya juga sama, 
kemampuan memproses dan 
menginterprtestasikan informasi itu juga 
pasti akan berbeda. 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Tinjauan Pustaka 

Bank 

Bank menurut PSAK No.31 
(revisi2000) dalam Standar Akuntansi 
Keuangan (2004 : 31.1) menyatakan, 
“Bank adalah lembaga yang berperan 
sebagai perantara keuangan 
(financialintermediary) antara pihak yang 
memiliki dan ada pihak yang memerlukan 
dana, serta sebagai lembaga yang 
berfungsi memperlancar lalu lintas 
pembayaran”. 

Berdasarkan pengertian diatas 
dapat disimpulkan tugas bank adalah 
menghimpun dana dari masyarakat, 
memberikan kredit kepada pihak yang 
memerlukan dana, dan memperlancar 
lalu lintas pembayaran. 

 

Sumber-sumber Dana Bank 

Mengacu pada pendapat O.P. 
Simorangkir (2004) dana bank adalah 
sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai 
suatu bank dalam kegiatan 
operasionalnya. Dana bank terdiri dari 
dana (modal) sendiri dan dana asing. 
Dana bank berasal dari dua sumber 
yaitu,sumber internal dan sumber 
eksternal. Sumber eksternal berasal dari 
simpanan giro, simpanan deposito, 
tabungan masyarakat, perusahaan, dan 
pemerintah sedangkan sumber internal 
berasal dari pemilik dan dana itu sendiri, 
misalnya pemegang saham, laba yang 
belum dibagi, cadangan-cadangan lain. 

Laporan Keuangan 

Berikut definisi laporan keuangan 
antara lain: 

1. Menurut Ikatan Akuntansi (2009 
: 1) 

Laporan keuangan merupakan 
bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan 
yang lengkap biasanya meliputi 
neraca, laporan laba rugi, 
laporan perubahan posisi 
keuangan (yang disajikan dalam 
berbagai cara seperti, misalnya 
sebagai laporan arus kas atau 
arus dana), catatan dan laporan 
lain, serta materi penjelasan 
yang merupakan bagian integral 
dari laporan keuagan. Di samping 
itu juga termasuk skedul dan 
informasi tambahan yang 
berkaitan dengan laporan 
tersebut, misalnya, informasi 
keuangan segmen industri dan 
geografis serta pengungkapan 
pengaruh perubahan harga. 

2. Menurut Soemarsono (2004 : 
34), laporan keuangan adalah 
laporan yang dirancang untuk 
pembuat keputusan, terutama 
pihak di luar perusahaan, 
mengenai posisi keuangan dan 
hasil usaha perusahaan. 



 

Dari definisi-definisi di atas, 
laporan keuangan merupakan informasi 
atas kinerja perusahaan selama periode 
tertentu di mana informasi ini ditujukan 
kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan untuk memberitahukan 
posisi keuangan dan kinerja perusahaan 
sehingga dapat mengetahui kinerja 
suatu perusahaan. 

Berdasarkan Martono (2003), 
penyusunan masing-masing laporan 
keuangan sendiri mempunyai tujuan 
tersendiri. Tujuan penyusunan laporan 
keuangan suatu bank secara umum 
adalah sebagai berikut: (h.62) 

a.  Memberikan informasi keuangan 
tentang jumlah aktiva, 
kewajiban,  dan modal bank 
pada waktu tertentu. 

b.   Memberikan informasi tentang 
hasil usaha yang tercermin dari 
pendapatan yang diperoleh dan 
biaya-biaya yang dikeluarkan 
dalam periode tertentu. 

c.  Memberikankan informasi 
tentang perubahan-perubahan 
yang terjadi dalam aktiva, 
kewajiban, dan modal suatu 
bank. 

Kesimpulan yang dapat ditarik 
atas penjelasan di atas yaitu bahwa 
tujuan laporan keuangan yaitu 
memberikan segala informasi keuangan 
perusahaan yang dibutuhkan oleh 
investor dan pihak-pihak terkait yang 
memiliki kepentingan atas suatu 
perusahaan.Informasi atas laporan 
keuangan tentu saja digunakan dalam 
pengambilan keputusan oleh pihak-pihak 
terkait dan penentuan strategi 
perusahaan yang dilakukan oleh 
manajemen perusahaan. 

Rasio Keuangan Bank 

Berdasarkan Munawir (2004), 
rasio menggambarkan suatu hubungan 
atau perimbangan (mathematical 
relationship) antara suatu jumlah 
tertentu dengan jumlah yang lain, dan 

dengan menggunakan alat analisa 
berupa rasio ini akan dapat menjelaskan 
atau member gambaran kepada 
penganalisa tentang baik atau buruknya 
keadaan atau posisi keuangan suatu 
perusahaan. (h.64) 

Dari penyajian laporan keuangan 
terdapat banyak sekali analisis rasio 
keuangan yang bisa dikembangkan dan 
dihasilkan dari data yang tersedia. 
Masing-masing rasio keuangan tersebut 
mempunyai kegunaan sendiri-sendiri 
serta tergantung dengan posisi 
keuangan yang akan dilihat. Secara 
umum rasio keuangan bank meliputi 
rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan 
rasio rentabilitas. 

Menurut Lukman (2009 : 114-
122), untuk menganalisis kinerja suatu 
bank adalah sebagai berikut : 

Analisis rasio likuiditas adalah 
analisis yang dilakukan terhadap 
kemampuan bank dalam memenuhi 
kewajiban-kewajiban jangka pendeknya 
atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. 

Beberapa rasio likuiditas yang 
sering dipergunakan dalam menilai 
kinerja suatu bank antara lain adalah 
sebagai berikut : 

1. Cash Ratio 
2. Reserve Requirement 
3. Loan to Deposit Ratio (LDR) 
4. Loan to Asset Ratio 
5. Rasio Kewajiban Bersih Call 

Money 
 

Analisis rasio rentabilitas bank 
adalah alat untuk menganalisis atau 
mengukur tingkat efisiensi usaha dan 
profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 
bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio 
dalam kategori ini dapat pula digunakan 
untuk mengukur tingkat kesehatan bank. 
Analisis rasio rentabilitas suatu bank 
antara lain sebagai berikut: 

1. Return on Assets (ROA) 
2. Return on Equity (ROE) 
3. Rasio Maya (Beban) 

Operasional 
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4. Net Profit Margin (NPM) Ratio 
 

Analisis rasio solvabilitas adalah 
analisis yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan bank dalam memenuhi 
kewajiban jangka panjangnya atau 
kemampuan bank untuk memenuhi 
kewajiban-kewajiban jika terjadi 
likuiditas bank. Disamping itu, rasio ini 
digunakan untuk mengetahui 
perbandingan antara volume (jumlah) 
dana yang diperoleh dari berbagai utang 
(jangka pendek atau jangka panjang) 
serta sumber-sumber lain diluar modal 
bank sendiri dengan volume penanaman 
dan tersebut pada berbagai jenis aktiva 
yang dimiliki bank. 
Beberapa rasio yang diuraikan antara lain 
: 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
2. Debt to Equity Ratio 
3. Long Term Debt to Assets 

Ratio 
 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 
CAR adalah rasio yang 

memperlihatkan seberapa jauh seluruh 
aktiva bank yang mengandung risiko 
(kredit, penyertaan, surat berharga, 
tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari 
dana modal sendiri bank, disamping 
memperoleh dana-dana dari sumber-
sumber diluar bank, seperti dana 
masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-
lain. Dengan kata lain, capital adequacy 
ratio adalah rasio kinerja bank untuk 
mengukur kecukupan modal yang dimiliki 
bank untuk menunjang aktiva yang 
mengandung atau menghasilkan risiko, 
misalnya kredit yang diberikan. Rasio ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 

CAR =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙  𝐵𝑎𝑛𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔  𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡  𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
 X 

100 % 
CAR merupakan indikator 

terhadap kemampuan bank untuk 
menutupi penurunan aktivanya sebagai 
akibat dari kerugian-kerugian bank yang 
disebabkan oleh aktiva yang berisiko. 

a. Debt to Equity Ratio 
Debt to equity ratio adalah 

rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam 
menutup sebagian atau seluruh 
utang-utangnya, baik jangka panjang 
maupun jangka pendek, dengan dana 
yang berasal dari modal bank sendiri. 
Dengan kata lain, rasio ini mengukur 
seberapa besar total pasiva yang 
terdiri atas persentase modal bank 
sendiri dibandingkan dengan 
besarnya utang. Rasio ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 

DER = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙  𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 X 100 % 

Dalam bisnis perbankan, 
sebagian besar dana yang ada pada 
suatu bank berasal dari simpanan 
masyarakat, baik berupa simpanan 
giro, tabungan ataupun deposito.  

 
b. Long Term Debt to Assets Ratio 

Rasio ini digunakan untuk 
mengukur seberapa jauh nilai 
seluruh aktiva bank yang dibiayai 
atau dananya diperoleh dari sumber-
sumber utang jangka panjang. Dalam 
bisnis perbankan, utang jangka 
panjang ini biasanya diperoleh dari 
simpanan masyarakat dengan jatuh 
tempo diatas satu tahun, dana 
pinjaman dari bank lain dalam rangka 
kerja sama antarbank, pinjaman luar 
negeri (biasanya dalam valuta asing), 
pinjaman dari Bank Indonesia serta 
pinjaman dari pemegang saham. 
Rasio ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 

LTD-AR= 
𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔  𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎  𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 X 100 % 

 

Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
penulis mengemukakan hipotesis sebagai 
berikut: 

H1 = Logsize berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap CAR. 

H2 = RAR berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap CAR. 



 

H3 = LAR berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap CAR. 

H4 = ROE berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap CAR. 

H5 = ROA berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap CAR. 

H6 = DAR berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap CAR. 

H7 = EQR berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap CAR. 

H8 = DR berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap CAR. 

H9 =LPR berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap CAR. 

 

METODE PENELITIAN 

Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
analisa data panel dengan beberapa rasio 
perbankan yang biasa digunakan didalam 
rasio bank pada umunya. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk melihat bagaimana 
hubungan diantara variabel- variabel 
perbankan yang ada, yang kemungkinan 
hanya sebagian dari rasio keuangan 
perbankan yang ada, yang akan 
digunakan oleh penulis. Nanti dari hasil 
penelitian ini diharapkan dapat ditarik 
suatu kesimpulan, kira kira variabel - 
variabel mana saja yang mempengaruhi 
capital adequaty ratio bank pada 
umumnya. 

Sampel Penelitian 

Adapun data penelitian yang 
digunakan oleh penulis dalam penelitian 
ini adalah laporan keuangan PT Bank 
Mega Tbk, Bank Victoria Tbk, Bank 
Mandiri Tbk,dan Bank BCA Tbk untuk 
tahun buku 2003 sampai dengan tahun 
buku 2012, dari laporan keuangan yang 
didapat tersebut diolah oleh penulis, dan 
nantinya akan dilakukan analisa sesuai 
variabel yang digunakan. Variabel 
variabel tersebut antara lain CAR, 
LogSIZE, RAR, LAR, ROE, ROA, DAR, EQR, 
DR, dan LPR. Ini mengacu kepada 

variabel - variabel yang digunakan oleh 
Blose (2001) dalam penelitian yang 
menggunakan data cross sectional 
regression, dengan 9 variabel. 

Berikut gambaran umum data 
penelitian untuk komponen variabel 
Rasio CAR, Logarithm of Total Assets 
(LogSIZE), Risky Weigthed to Total Assets 
(RAR), Total Loans to Total Assets (LAR), 
Return on Equity (ROE), Return on Assets 
(ROA), Total Deposit to Total Assets 
(DAR), Equity Ratio (EQR), Devidend 
Payout Ratio (DR), Loan Provision Ratio 
(LPR). Uji data yang dilakukan yaitu 
Stationeritas Data, Uji Diferensi Data, Uji 
Diagnosa Checking dan Uji 
Multikolinearitas. 

 

Variabel Penelitian dan Definisi 
Operasional Variabel 

Variabel dependen 

Dalam analisa regresi berganda 
yang berfungsi sebagai variable 
dependennya adalah Variabel CAR 
(Capital Adequacy Ratio) 

CAR=
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙  𝐵𝑎𝑛𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔  𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡  𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
 X 100 % 

Variabel independen 

Sedangkan yang berfungsi sebagai 
variabel independennya ada 9 variabel, 
diantaranya : 

LoSIZE=Logarithm Of Total Assets 

Rasio ini menggambarkan ukuran bank, 
rasio ini sangat penting disamping jumlah 
kepemilikan dan total capital. Menurut 
hipotesa penelitianLogSIZE berpengaruh 
positif terhadap CAR. Ini sama dengan 
pendapat Hassan (1992) and Mpuga 
(2002), Hipotesa positif menyatakan 
hubungan LogSIZE and CAR 

RAR =
𝑅𝑖𝑠𝑘  𝑊𝑒𝑖𝑔𝑡 ℎ𝑒𝑑  𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Ratio Risk weigthed asset 
menggambarkan rata-rata resiko di 
dalam neraca bank. Biasanya untuk 
standar internasional mulai dari 0%, 20%, 
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50%, 100%. Hipotesa penelitian 
berpengaruh negatif antara RAR dan 
CAR. Tetapi menurut Mpuga (2002) 
mempunyai pendapat bahwa RAR dan 
CAR juga signifikan negative. 

LAR=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Rasio ini sangat penting untuk melihat 
hubungan antara diversifikasi dan 
kealamian investasi yang dibutuhkan dan 
dampaknya didalam pinjaman dan asset 
serta surat surat berharga dan modal. 
Hipotesa penelitian menyatakan 
berhubungan positif antara LAR dan CAR, 
Karena pinjaman mempunyai resiko yang 
sangat tinggi dalam industry perbankan. 
Mpuga (2002) meberikan hipotesa 
bahwa rasio ini juga berpengaruh positif 
disamping LAR dan CAR. 

ROE=
𝑁𝑒𝑡  𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Rasio ini menurut hipotesa penelitian 
berpengaruh positif antara ROE dan CAR, 
karena bank harus menghasilkan laba 
yang tinggi, yang nantinya berpengaruh 
kepada tingkat pengembalian modal 
perusahaan. Menurut Harold (1999) 
Hipotesa positif mempunyai hubungan 
antara CAR dan ROE 

ROA=
 𝑁𝑒𝑡  𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

    𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Dalam penelitian ini hipotesa untuk rasio 
ini berpengaruh positif diantara ROA dan 
CAR, karena profitability menyebabkan 
kinerja bank mengalami kenaikan dan 
penurunan. 

DAR=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Rasio ini digunakan untuk melihat 
dampak pertukaran di dalam deposit in 
capital. Bank harus me-maintain deposit, 
karena deposit ini berhubungan nantinya 
dengan rasio CAR bank. Jika tingkat 
deposit suatu bank tinggi, maka dengan 
sendirinya bank dapat memaksimalkan 
fungsi dari deposit itu sendiri, dan modal 
bank menjadi aman. Down (1999) 
memberikan imposisi didalam standar 
modal yang harus dimiliki oleh sebuah 

institusi keuangan, yang mempunyai 
respon terhadap morald hazard. 

EQR=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Menurut penelitian ini memberikan 
pengaruh signifikan positif diantara EQR 
dan CAR. Apabila ada kenaikan resiko 
didalam CAR rasio akan juga menaikkan 
rasio ini. 

DR=
𝐶𝑎𝑠ℎ  𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑  𝑃𝑎𝑖𝑑

𝑁𝑒𝑡  𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Rasio ini digunakan untuk melihat 
dampak pemberian deviden terhadap 
modal yang dimiliki. Dalam penelitian ini 
berpendapat DR berpengaruh signifikan 
terhadap CAR. Karena apabila atau jika 
devidends payout ratio mengalami 
kenaikan, retained earning menurun 
maka capital adequacy ratio juga 
mengalami penurunan. 

LPR=
𝐿𝑜𝑎𝑛  𝑙𝑜𝑠𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠
 

Rasio ini digunakan untuk melihat 
dampak baru dari provisi terhadap 
kerugian atas pinjaman dan writte off 
atas modal bank.Blose (2001), Hassan 
(1992) dan Choi (2000) berpendapat 
negative antara CAR bank dan LPR. 
Dalam kondisi apabila sebuah bank 
mengalami kerugian pinjaman (Loan loss) 
maka akan memberikan sinyal bahwa 
pinjaman tersebut akan bermasalah, dan 
dapat berpengaruh terhadap resiko 
kredit. 

 

Model Penelitian 

Data panel (panel pooled data) 
sendiri merupakan gabungan data cross 
section dan series. Dengan kata lain, data 
panel merupakan data dari beberapa 
individu sama yang diamati dalam kurun 
waktu tertentu. Jika kita memiliki T 
periode waktu (t = 1,2,...,T) dan N jumlah 
individu (i = 1,2,...,N), maka dengan data 
panel kita akan memiliki total unit 
observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit 
waktusama untuk setiap individu, maka 
data disebut balanced panel. Jika 
sebaliknya, yakni jumlah unit 



 

waktuberbeda untuk setiap individu, 
maka disebut unbalanced panel. 

Menurut Baltagi (2005) dalam 
Fadly (2011), penggunaan data panel 
dalam regresi memiliki beberapa 
keuntungan, diantaranya :  

Regresi data panel dapat 
dimodelkan sebagai berikut : 

 

Dimana:  

α       = Konstanta 

β    = Vektor berukuran P x 1 
merupakan parameter hasil estimasi 

Xit    = Observasi ke-it dari P variabel 
bebas 

αi     = efek individu yang berbeda-
beda untuk setiap individu ke-i 

Eit  = error regresi seperti halnya 
pada model regresi klasik. 

Model analisa dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

554433

22110

xROAxROExLAR

xRARxLogSIZECAR



 
 

 kk xLPRxDRxEQRxDAR 887766

 

Dimana : 

CAR adalah Current Capital Adequacy 
Ratio, LogSIZE adalah Logarithm of Total 
Assets, RAR adalah Risky Weigthed to 
Total Assets,LAR adalah Total Loans to 
Total Assets,ROE adalah Return on 
Equity, ROA adalah Return on Assets, 
DAR adalah Total Deposit to Total Assets, 
EQR adalah Equity Ratio, DR adalah 
Devidend Payout Ratio, dan LPR Loan 
Provision Ratio. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian Uji Data Panel 

Berikut ada beberapa pengujian untuk 
data yang berbentuk atau gabungan 
antara data time series dan cross section, 
yang biasa disebut dengan data panel. 

Uji Stationeritas Data 

Biasanya proses stochastic yang 
mendapatkan penelitian oleh para analis 
adalah stationary stochastic proses. 
Suatu proses stochastic yang disebut 
stationer jika nilai mean dan variance 
waktu tergantung dari jarak atau gap 
atau kovarian antara dua periode waktu 
dan bukan waktu yang sesungguhnya 
dimana kovarian itu dihitung. Jika data 
time series stationer, maka nilai means, 
variance dan kovariance pada berbagai 
lags tetap sama tidak peduli pada titik 
kita mengukurnya, oleh sebab itu tidak 
terpengaruh oleh waktu. Ada beberapa 
cara untuk menguji stationeritas data, 
antara lain dengan uji grafik, uji panjang 
lags dan uji root test. Berikut hasil 
tampilan uji stationeritas data dengan 
menggunakan uji root test. 

 

Group unit root test: Summary  

Date: 04/24/13   Time: 20:59 

Sample: 1 40 

Series: CAR, LOGSIZE, RAR, LAR, ROE, ROA, DAR, EQR, DR, LPR 

Exogenous variabels: Individual effects 

User specified maximum lags 

Automatic selection of lags based on AIC: 0 to 8 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

   
      Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -7.39410  0.0000  10  346 

Breitung t-stat -7.14269  0.0000  10  336 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-
stat  -12.4597  0.0000  10  346 

ADF - Fisher Chi-square  178.996  0.0000  10  346 

PP - Fisher Chi-square  317.487  0.0000  10  380 

   

Null: No unit root (assumes common unit root process)  

Hadri Z-stat -0.79772  0.7875  10  390 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi 

    -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-kBaGZJgFbic/T1trqquQziI/AAAAAAAAADk/jliSZlvwFOc/s1600/panel0.jpg
http://ferdifadly.blogspot.com/2012/01/peran-intervensi-pemerintah.html
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Dapat kita lihat dari hasil 
tampilan output dari hasil uji root test 
diatas, terlihat bahwa, nilai probabilistic 
untuk uji Levin, lin & chu test serta ADF 
dan PP nilainya signifikan. Jadi dapat kita 
menyebutkan bahwa data CAR, LOGSIZE, 
RAR, LAR, ROE, ROA, DAR, EQR, DR, LPR 
stationer. 

Uji Diferensi 

Kita telah melihat dari uji 
stationeritas data sebelumnya, dimana 
kita telah dapat menyimpulkan bahwa 
data bersifat stationer untuk variabel 
yang dimaksud, sekarang kita akan 
mencoba untuk melihat, untuk masing 
masing komponen variabel dari data 
yang diuji dengan menggunakan uji 
diferensi. Dari hasil tampilan grafik 
dibawah ini kita dapat melihat komponen 
data musimanapakah terlihat stationer 
atau tidak dengan metode diferensi data. 

 

Dapat kita lihat dari hasil 
tampilan semua masing masing variabel, 
menggambarkan bahwa data time series 
yang dimiliki stationer dalam mean, 
karena terlihat tidak adanya trend dari 
data. Ada kalanya data time series 
bersifat nonstationer dalam mean, 
dikarenakan data tersebut ada trendnya. 
 Biasanya kalau data yang non 
stationer dapat diubah dengan 
melakukan langkah transformasi data. 
Biasanya kalau trend selama pengamatan 
variabel data mengalami kenaikan trend 
naik, yang berarti mengalami perubahan, 
maka sudah jelas pada data tidak 
stationer. Kalau pada data penelitian ini 
malah sebaliknya. 

Uji Diagnostic Checking 

Setelah melakukan estimasi dan 
mendapatkan penduga paramater, agar 
model sementara dapat digunakan untuk 
peramalan, perlu dilakukan uji kelayakan 
terhadap model tersebut. Tahap ini 
disebut diagnostic checking, dimana 
pada tahap ini diuji apakah spesifikasi 
model sudah benar atau belum.  

 

Date: 04/24/13   Time: 
20:51     

Sample: 1 40      

Included observations: 
39     

       
       

Autocorrelation 
Partial 

Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       

     .  | .     |      .  | .     | 1 -0.045 -0.045 0.0840 0.772 

     .**| .     |      .**| .     | 2 -0.253 -0.255 2.8427 0.241 

     .  | .     |      . *| .     | 3 -0.040 -0.071 2.9155 0.405 

     . *| .     |      . *| .     | 4 -0.081 -0.164 3.2140 0.523 

     .  | .     |      . *| .     | 5 -0.009 -0.062 3.2177 0.666 

     .  |*.     |      .  | .     | 6 0.101 0.028 3.7103 0.716 

     .  | .     |      .  | .     | 7 -0.029 -0.056 3.7510 0.808 

     .  | .     |      .  | .     | 8 -0.044 -0.033 3.8496 0.870 

     .  | .     |      .  | .     | 9 0.013 -0.014 3.8581 0.921 

     . *| .     |      . *| .     | 10 -0.082 -0.103 4.2328 0.936 

     .  | .     |      .  | .     | 11 0.026 0.002 4.2718 0.961 

     .  |*.     |      .  |*.     | 12 0.129 0.074 5.2638 0.949 

     .  | .     |      .  | .     | 13 0.036 0.060 5.3432 0.967 

     . *| .     |      .  | .     | 14 -0.098 -0.051 5.9631 0.967 

     .  | .     |      .  | .     | 15 0.008 0.037 5.9675 0.980 

     .  | .     |      .  | .     | 16 -0.007 -0.003 5.9705 0.988 

     .  | .     |      .  | .     | 17 0.010 0.023 5.9773 0.993 

     .  | .     |      .  | .     | 18 -0.006 -0.036 5.9802 0.996 

     .  | .     |      .  | .     | 19 0.001 0.010 5.9804 0.998 

     .  | .     |      .  | .     | 20 0.000 0.003 5.9804 0.999 

     .  | .     |      .  | .     | 21 0.000 0.001 5.9804 0.999 

     .  | .     |      .  | .     | 22 0.000 0.010 5.9804 1.000 

     .  | .     |      .  | .     | 23 0.000 0.004 5.9804 1.000 

     .  | .     |      .  | .     | 24 0.000 -0.019 5.9804 1.000 

       
       

Hampir semua nilai probabilistic kalau 
kita lihat lebih besar dari tingkat alpha 
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yang digunakan 5%, hamper semua nilai 
probabilistic diatas 5%. Dan juga ACF dan 
PACF pada sejumlah lags tidak signifikan, 
dapat kita simpulkan bahwa residual dari 
model bersifat white noise dan tidak 
terdapat korelasi serial dalam residual, 
dapat kita simpulkan model ini adalah 
model yang sesuai untuk 
menggambarkan sifat-sifat data. 

 

Uji Multikolinearitas 

Berbeda dengan uji diferensi, uji 
multikolinearitas ini juga melihat 
korelasi, tetapi korelasi antara variabel 
yang akan dilakukan untuk uji 
persamaan. Apakah antar variabel 
memiliki korelasi yang cukup kuat, dalam 
artian hubungan antara variabel cukup 
kuat atau tidak. 

 

Dari hasil output yang dihasilkan dari 
model atau uji multikolinaritas, terlihat 
bahwa adanya hubungan yang kuat 
antara variabel independen, yang 
memperkuat indikasi adanya 
Multikolineritas antara variabel. Salah 
satu hal yang penting yang perlu diingat 
bahwa nilai atau angka korelasi yang 
tinggi ini bukan syarat yang cukup namun 
syarat perlu adanya Multikolinearitas. 
Selanjutnya adanya hubungan ini dengan 
adanya fakta bahwa dengan menghapus 
satu data dari data Longley, maka hasil 
estimasi koefisien regresi akan berubah 
cukup signifikan. Ini terlihat kalau angka 

korelasi antar variabel cukup tinggi dan 
cukup kuat. Hampir diatas rata-rata. 

 

Hasil Uji Data Panel Model Umum dan 
MET 

Untuk hasil uji analisa ini akan 
dibagi atas 2 bagian yang pertama 
dengan model umu dan yang kedua 
dengan model efek tetap, yang nantinya 
akan dibagi kedalam 2 bagian yang mana 
pertama membahas mengenai hasil data 
panel dengan model umu dan yang 
kedua hasil uji data panel dengan 
metode efek tetap. 

Berikut dapat kita lihat hasil 
tampilan untuk model dari ordinary least 
square, metode ini sama dengan efek 
tetap hanya saja metode ini digunakan 
untuk mengestimasi model dengan 

metode OLS. Tujuan dari model ini sama 
dengan pemodelan data panel lainnya, 
bahwa untuk mendapatkan angka 
intercept yang konstan dan realistis. 
Berikut penulis tampilkan bahwa 
pemodelan data panel dengan model 
none (umum) dan MET sama, maksud 
dan tujuannya, hanya berbeda tampilan. 
Berikut kita lihat hasil dari pemodelan 
data panel untuk kedua model dimaksud. 

        

 

 

 

 

 CAR LOGSIZE RAR LAR ROE ROA DAR EQR DR LPR 

CAR 1 -0.148 -0.9010 0.5123 0.4087 -0.1139 -0.7450 0.1385 0.0843 0.5122 

LOGSIZE -0.1487 1 -0.0659 0.5336 0.1874 0.7811 0.5957 0.6548 -0.8942 0.5390 

RAR -0.9010 -0.0659 1 -0.6802 -0.4719 -0.1409 0.6005 -0.3784 0.0535 -0.6790 

LAR 0.5123 0.5336 -0.6802 1 0.6442 0.5777 -0.1403 0.5615 -0.5738 0.9999 

ROE 0.4087 0.1874 -0.4719 0.6442 1 0.6390 -0.2961 0.3971 -0.2777 0.6411 

ROA -0.1139 0.7811 -0.1409 0.5777 0.6390 1 0.3106 0.7232 -0.7604 0.5771 

DAR -0.7450 0.5957 0.6005 -0.1403 -0.2961 0.3106 1 0.0633 -0.3552 -0.1337 

EQR 0.1385 0.6548 -0.3784 0.5615 0.3971 0.7232 0.0633 1 -0.5909 0.5605 

DR 0.0843 -0.8942 0.0535 -0.5738 -0.2777 -0.7604 -0.3552 -0.5909 1 -0.5762 

LPR 0.5122 0.5390 -0.6790 0.9999 0.6411 0.5771 -0.1337 0.5605 -0.5762 1 
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Dependent Variabel: CAR? 

Method: Pooled Least Squares 

Date: 04/09/13   Time: 19:59 

Sample: 2003 2012 

Included observations: 10 

Cross-sections included: 4 

Total pool (balanced) observations: 40 

    
    Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 62.93907 72.25428 0.871077 0.3914 

LOGSIZE? -3.285911 9.473160 -0.346865 0.7314 

RAR? -1.546878 0.637068 -2.428121 0.0221 

LAR? -117.7224 66.22828 -1.777525 0.0867 

ROE? -2.502477 6.841366 -0.365786 0.7174 

ROA? -45.05965 214.3893 -0.210177 0.8351 

DAR? -4.467843 13.55051 -0.329718 0.7442 

EQR? 59.10789 73.97313 0.799045 0.4312 

DR? -5336.944 7317.768 -0.729313 0.4721 

LPR? 103.6996 68.05634 1.523731 0.1392 

Fixed Effects 
    

(Cross) 

_BMGA--C -2.122870    

_BBCA--C -4.003906    

_BVTR--C 1.525939    

_BMDR--C 4.600837    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variabels)  

     
     

R-squared 0.751062 
    Mean dependent 
var 17.07030 

Adjusted R-
squared 0.640422     S.D. dependent var 6.470283 

S.E. of 
regression 3.879892     Akaike info criterion 5.806449 

Sum squared 
resid 406.4461     Schwarz criterion 6.355335 

Log likelihood -103.1290     F-statistic 6.788381 

Durbin-Watson 
stat 1.423514     Prob(F-statistic) 0.000019 

     
     

 

Menurut beberapa ahli 
ekonometrika yang tentunya sudah 
melakukan dan membuktikan secara 
matematis, dimana dikatakannya bahwa 
jika data panel yang dimiliki mempunyai 
jumlah waktu (T) lebih besar dibanding 
jumlah individu (N) maka disarankan 
untuk menggunakan MET. Dan jika data 
panel yang dimiliki mempunyai jumlah 
waktu (T) lebih kecil dibanding jumlah 
individu (N) maka disarankan untuk 
menggunakan MER.  

Pada penelitian ini jumlah waktu 
yang digunakan lebih banyak 
dibandingkan jumlah individu. Maka 
penulis lebih memilih model MET. Dapat 
kita lihat dengan menggunakan 
pemodelan data panel untuk klasifikasi 
yang hasilnya none dan MET, terlihat 
angka probalistiknya sangat signifikan 
untuk kedua model yang digunakan. 
Untuk angka adjusted R squared juga 
cukup tinggi, namun lebih tinggi dengan 
menggunakan model MET. Sedangkan 
kalau kita lihat nilai uji DW nya lebih 
besar dengan model MET. Namun untuk 
nilai akaike information criterian dan 
swarcht information criterian lebih baik 



 

untuk yang model none. Jadi kedua 
model menunjukkan hubungan positif 
antara variabel terkait. 

Dari pemodelan yang digunakan 
juga terlihat bahwa bank yang 
mempunyai rata rata perubahan terbesar 
adalah BMDR, sedangkan bank yang 
mempunyai rata rata perubahan terkecil 
adalah BBCA untuk pemodelan data 
panel yang digunakan. Secara F statistic 
nilai nya sangat signifikan. Dan sebagian 
variabel terlihat signifikan dengan tingkat 
probabilistic hampir dibawah atau kecil 
dari 5%, dan sebagian variabel lagi tidak. 
Berbeda antara model none dan MET, 
pada model MET hanya 2 variabel yang 
signifikan, sedangkan dengan model 
none atau umum hampir semuavariabel 
signifikan. 

 

KESIMPULAN  

Dalam ilmu ekonomi 
membuktikan secara matematis, dimana 
dikatakannya bahwa jika data panel yang 
dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) 
lebih besar dibanding jumlah individu (N) 
maka disarankan untuk menggunakan 
MET. Dan jika apabila data panel yang 
dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) 
lebih kecil dibanding jumlah individu (N) 
maka disarankan untuk menggunakan 
MER. Dan apabila jumlah waktu yang 
digunakan lebih banyak dibandingkan 
jumlah individu. Maka penulis lebih 
memilih model MET. Dapat kita lihat 
dengan menggunakan pemodelan data 
panel untuk klasifikasi yang hasilnya 
none dan MET, terlihat angka 
probalistiknya hampir semuanya 
signifikan untuk kedua model yang 
digunakan.  

Untuk angka adjusted R squared 
juga cukup tinggi, namun lebih tinggi 
dengan menggunakan model MET. 
Sedangkan kalau kita lihat nilai uji DW 
nya lebih besar dengan model MET. 
Namun untuk nilai akaike information 
criterian dan swarcht information 
criterian lebih baik untuk yang model 

none. Jadi kedua model menunjukkan 
hubungan positif antara variabel terkait. 
Jadi dapat disimpulkan dari pemodelan 
yang digunakan juga terlihat bahwa bank 
yang mempunyai rata-rata perubahan 
terbesar adalah BMDR, sedangkan bank 
yang mempunyai rata-rata perubahan 
terkecil adalah BBCA untuk pemodelan 
data panel yang digunakan.  

Dari hasil output terlihat juga 
bahwa sebagian variabel signifikan 
dengan tingkat probabilistic hampir 
dibawah atau kecil dari 5%, dan sebagian 
variabel lagi tidak. Berbeda antara model 
none dan MET, pada model MET hanya 2 
variabel yang signifikan, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa dengan model none 
atau umum ada beberapa variabel yang 
tidak signifikan. 
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HEALY MODEL, MANAJEMEN LABA PADA PT KALBE FARMA Tbk  

DENGAN MULTIVARIATE ANALYSIS 

 

Hasbi Setiadji 

 

ABSTRACT 

A definition of earnings management are communicated by Dechowand 
Skinner(2000, p238.) They define earnings management as: "the intentional, deliberate, 
misstatement or mission of material  facts, or accounting data, which is misleading and, 
when considered with all available information, it will cause the reader to change or alterh 
is or her judgment or decision. This definition refers to the deliberate intervention in  the 
management of the financial reporting process.  

Based on the abovedefinition of the research done to suggest that, if earnings 
management can beregarded as a deliberate intervention by management in the financial 
reporting process with Healy models. Generally, deliberate intervention by management is 
to affect users of financial statements result in again for him self or company. 

Keyword : Earning Management, Total Accruals, Income Tax, Multiple Regression, Classic 
Asumption. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Rekayasa laporan keuangan 
menurut definisi manajemen laba seperti 
yang didefinisikan oleh Healy dan 
Wahlen (1999), semua aspek yang 
relevan dari manajemen laba dapat 
didefinisikan sebagai:  Penghakiman 
dalam pelaporan keuangan dan dalam 
penataan transaksi; Mislead stakeholder 
tentang kinerja ekonomi yang mendasari; 
Pengaruh hasil kontrak yang bergantung 
pada angka akuntansi yang dilaporkan. 
Meskipun masalah manajemen laba tidak 
baru, popularitas baru-baru manipulasi 
laba telah menarik perhatian serius dari 
regulator, tekan keuangan dan penelitian 
akademis. Sebagai contoh, dalam sebuah 
pidato di NYU Pusat hukum dan bisnis 
pada tahun 1998, Penulis Levitt, Ketua 
US Securities and Exchange Commissions 
(SEC), mengatakan manajemen laba 
gangguan kualitas pelaporan keuangan. 
Komentarnya menunjukkan perhatian 

serius dari konsekuensi merugikan dari 
manajemen laba ke pasar modal AS. 
Manajemen laba juga bisa menjadi tidak 
diinginkan kepada pemegang saham. 
Ketika kepentingan pemegang saham 
dan manajer menyimpang, manajer 
dapat memanipulasi laba untuk tujuan 
mereka sendiri pada biaya bunga 
pemegang saham. Oleh karena itu 
bagaimana meningkatkan keandalan dan 
integritas laporan keuangan merupakan 
topik yang menarik untuk penelitian. 

Rekayasa laporan keuangan 
dapat didefinisikan sebagai: "salah saji 
disengaja dan disengaja atau kelalaian 
dari fakta material, atau data akuntansi, 
yang menyesatkan dan bila dianggap 
dengan semua informasi yang tersedia, 
akan menyebabkan pembaca untuk 
mengubah atau mengganti nya penilaian 
atau keputusan '' (National Association of 
Certified Fraud Examiners 1993, p.12) 
(Dechow dan Skinner 2000, hal. 238). 
Rekayasa laporan keuangan adalah 
tindakan-tindakan yang secara eksplisit 
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melanggar batas-batas standar 
pelaporan untuk menyesatkan para 
stakeholder atau mencapai keuntungan 
pribadi. Hukum melarang rekayasa 
laporan keuangan. Manajer yang 
melakukan rekayasa laporan keuangan 
disengaja melanggar standar pelaporan 
dalam rangka menyajikan informasi 
keuangan dengan salah saji yang 
disengaja untuk menyesatkan 
stakeholder tentang kinerja ekonomi 
yang mendasari. Mencapai keuntungan 
pribadi seharusnya menafsirkan sebagai 
keuntungan pribadi dari karyawan tetapi 
juga keuntungan bagi perusahaan.  

Manajemen laba berbeda dari penipuan 
akuntansi yang melanggar Generally 
Accepted Accounting Principles, karena 
peluang manajemen laba yang melekat 
dalam sistem pelaporan keuangan saat 
ini. Xie et al (2003) menyatakan bahwa 
sifat akuntansi akrual memberikan 
manajer kebijaksanaan yang cukup besar 
dalam menentukan laba pada periode 
tertentu. Menurut Teoh et al (1998a), 
dalam batas GAAP, manajer memiliki 
beberapa sumber untuk memanipulasi 
laba. Mereka dapat memilih metode 
akuntansi untuk memajukan atau 
menunda pengakuan pendapatan dan 
beban, gunakan aspek discretionary 
penerapan metode akuntansi yang 
dipilih, atau menyesuaikan waktu akuisisi 
aset dan disposisi untuk mengubah laba 
yang dilaporkan.  

Manajemen laba jatuh dalam batas-batas 
hukum, tetapi berada di luar prinsip-
prinsip akuntansi penyajian wajar posisi 
perusahaan seperti yang didefinisikan 
oleh GAAP dan pedoman lainnya. 
Stolowy dan Breton (2004) menekankan 
perbedaan antara interpretasi dalam 
GAAP dan perilaku rekayasa laporan 
keuangan, sehingga material 
menyesatkan laporan keuangan. Stolowy 
dan Breton bahwa manipulasi bukanlah 
rekayasa laporan keuangan, tetapi hanya 
masalah interpretasi. Posisi keuangan 
dilaporkan dan hasil usaha masih akan 
jatuh ke dalam "adil presentasi" zona. 
Gambar 1 ini adalah ikhtisar oleh Stolowy 

dan Breton dari batas-batas penyajian 
secara wajar, manajemen laba 
(manipulasi rekening) dan rekayasa 
laporan keuangan. 

 

Gambar 1 

Manipulasi Akun dan Penyajian Wajar 
(Stolowy and Breton, 2004) 

Seperti yang dinyatakan oleh Stolowy 
dan Breton (2004), manajemen laba 
adalah kegiatan manajerial dan karena 
itu didorong oleh insentif manajer. 
Pertanyaannya tetap apa insentif bagi 
para manajer perusahaan dan 
perusahaan itu sendiri untuk 
menggunakan manajemen laba. Menurut 
Healy dan Wahlen (1998) beberapa 
penjelasan yang berbeda ada yang 
mengidentifikasi insentif bagi 
penggunaan manajemen laba. Insentif 
ini, seperti yang sering diperiksa oleh 
peneliti yang berbeda, terutama timbul 
dari (Healy dan Wahlen 1999): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketika seorang manajer 
berencana untuk meninggalkan 
perusahaan, diasumsikan, bahwa laporan 
keuangan terakhir yang disajikan oleh dia 
menunjukkan hasil yang sangat baik. 
Dengan demikian, manajer mencoba 



 

untuk memaksimalkan bonus dan hasil 
yang baik akan memperkuat peluang 
pekerjaan atau status. Dechow dan Sloan 
(1991) mendukung teori ini dengan 
menyimpulkan, bahwa CEO mencoba 
untuk meningkatkan kompensasi mereka 
dalam beberapa tahun terakhir mereka 
kontrak mereka dengan memotong pada 
biaya penelitian dan pengembangan. 
Dechow dan Sloan (1991) ditemukan 
pada sampel dari 405 perusahaan bukti 
positif peningkatan pendapatan pilihan 
akuntansi oleh CEO. DeAngelo (1988) 
meneliti apakah ada peningkatan 
frekuensi manajemen laba pada periode 
ketika keamanan kerja manajer puncak 
'terancam atau masa jabatan mereka 
diharapkan dengan perusahaan pendek. 
Dia menemukan bahwa selama menjabat 
manajer kontes proxy muncul untuk 
menerapkan kebijaksanaan akuntansi 
untuk meningkatkan pendapatan yang 
dilaporkan. Penelitian DeAngelo terdiri 
dari sampel dari 86 kontes proxy kursi 
dewan, untuk periode 1970-1983. 
Penelitian dilakukan sesuai dengan 
model DeAngelo. 

 Hal ini umumnya diyakini oleh 
regulator dan masyarakat bahwa 
manajer memanipulasi laba yang 
dilaporkan (Levitt (1998); Loomis (1999)). 
Sebuah badan besar penelitian akademis 
telah memeriksa keberadaan manajemen 
laba, khususnya, sekitar acara 
perusahaan tertentu di mana masalah 
keagenan yang paling mungkin terjadi. 
Perry dan Williams (1994) memberikan 
bukti manipulasi manajer laba dalam 
arah diperkirakan pada tahun sebelum 
pengumuman manajemen pembelian 
niat. Erickson dan Wang (1999) 
menemukan bahwa mengakuisisi 
perusahaan memanipulasi laba akuntansi 
atas sebelum stok untuk merger 
perusahaan saham. Teoh et al (1998a 
dan 1998b) menemukan bahwa manajer 
meningkatkan laba yang dilaporkan 
sebelum penawaran umum perdana dan 
penawaran ekuitas berpengalaman.  

 Manajer memiliki berbagai 
insentif untuk memanipulasi laba. 

Beberapa insentif yang disediakan oleh 
pengaturan kontrak berdasarkan 
penghasilan seperti rencana bonus, 
hutang dan perjanjian dividen, dll 
akuntansi Misalnya, DeFond dan 
Jiambalvo (1994) menemukan bahwa 
perusahaan sampel mempercepat laba 
sebelum perjanjian pinjaman, dan 
Holthausen, Larcker dan Sloan ( 1995) 
menemukan bahwa manajer 
memanipulasi bawah penghasilan bila 
bonus mereka maksimal mereka. Dalam 
beberapa kasus, manajemen laba 
dimotivasi oleh alasan peraturan. 
Penelitian sebelumnya menemukan 
bahwa manajer akan memanipulasi laba 
untuk menghindari peraturan industri 
dan mengurangi risiko diselidiki oleh 
regulator anti-trust (Collins et al (1995); 
Cahan (1992)). Namun, penelitian 
terbaru telah lebih fokus pada insentif 
yang diberikan oleh pasar modal. 
Dechow dan Skinner (2000) 
menunjukkan bahwa informasi akuntansi 
seperti laba penting bagi pasar modal 
terhadap nilai perusahaan, dan 
peningkatan valuasi pasar saham dan 
kompensasi berbasis saham selama 
tahun 1990-an membuat manajer 
memiliki insentif lebih untuk mengelola 
laba. Hasil penelitian empiris umumnya 
mendukung untuk pernyataan ini. 
Beberapa studi terbaru menunjukkan 
bahwa perusahaan "melebih-lebihkan" 
laba sebelum berpengalaman penawaran 
ekuitas (SEO), initial public offering (IPO) 
dan saham untuk merger saham (Teoh et 
al (1998a, b); Erickson dan Wang (1999)) 
untuk mendapatkan penilaian baik oleh 
pasar modal. Selain Perry dan Williams 
(1994) menemukan bukti penghasilan 
masalah meremehkan sebelum 
pembelian manajemen.  

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan definisi manajemen 
laba seperti yang disampaikan oleh Healy 
dan Wahlen, dapat dinyatakan bahwa 
Healy Model merupakan salah satu dari 
beberapa model untuk mendeteksi 
terjadinya manajemen laba pada sebuah 
laporan keuangan pada, dalam artian 
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manajemen laba ini adanya rekayasa 
penggunaan laba yang pada akhirnya 
bisa mempengaruhi para stakeholder 
atau hasil kontrak lainnya. Dalam 
kebanyakan kasus tujuan manajemen 
adalah untuk meningkatkan kekayaan 
mereka sendiri atau tidak langsung 
dengan meningkatkan situasi perusahaan 
misalnya dengan gaji yang lebih tinggi, 
status dan keuntungan yang lebih tinggi 
bagi perusahaan. Pilihan-pilihan yang 
tidak memiliki tujuan untuk 
mempengaruhi stakeholder atau hasil 
kontrak tidak harus label sebagai 
manajemen laba. Menurut Bailey et al. 
(1995), undang-undang baru dan 
tuntutan eksternal yang mengakibatkan 
perubahan dalam praktik akuntansi tidak 
dalam definisi manajemen laba.  

TINJAUAN PUSTAKA DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Teori-teori dan asumsi yang 
mendasari menciptakan kerangka di 
mana manajemen laba dapat 
didefinisikan. Pertama, berbagai teori 
akuntansi akan komentar. Dalam 
paragraf satu satu Akuntansi Positif 
dijelaskan. Akibat, timbulnya Teori 
Agensi. Ketiga, Timbulnya akan teori 
legitimasi, diikuti oleh teori biaya 
transaksi.  

Teori akuntansi Positif 

Positif Teori Akuntansi, 
dikembangkan oleh Watts dan 
Zimmerman (1986), mencoba untuk 
menjelaskan dan memprediksi praktek 
akuntansi. Sebagai Watts dan 
Zimmerman (1986, p 7.) State: Teori 
Akuntansi Positif yang bersangkutan 
dengan menjelaskan praktik akuntansi. 
Berdasarkan definisi seperti yang 
diberikan oleh Watts dan Zimmerman 
sebuah teori positif menggambarkan 
pengamatan empiris tanpa valuasi dari 
pengamatan tersebut. Sebuah teori 
positif berusaha untuk memprediksi dan 
menjelaskan perilaku akuntansi ekonomi. 
Kebalikan dari teori positif adalah teori 
normatif.  

Penilaian tentang di mana cara 
perusahaan harus atau tidak harus 
bertindak telah diklasifikasikan sebagai 
sebuah teori normatif. Menurut ke 
Deegan dan Unerman (2006), teori-teori 
normatif meresepkan di mana cara suatu 
praktek tertentu harus dilaksanakan dan 
resep ini mungkin menjadi 
keberangkatan signifikan dari praktek 
yang ada. Namun, penelitian ini tidak 
ingin memberikan sebuah penilaian 
tentang di mana cara perusahaan harus 
bertindak dalam situasi tertentu seperti 
yang dijelaskan oleh teori normatif, 
Akibatnya teori positif akan dipilih 
sebagai teori yang mendasari untuk 
penelitian ini. 

Positif Teori Akuntansi berfokus 
pada hubungan antara berbagai individu 
yang terlibat untuk pengadaaan sumber 
daya untuk suatu organisasi dan di mana 
akuntansi suatu cara yang dapat 
digunakan untuk membantu dalam 
fungsi dari sebuah hubungan (Deegan 
dan Unerman, 2006, p. 207). Positif Teori 
Akuntansi telah didasarkan pada asumsi 
ekonomi pusat yang tindakan-tindakan 
dari individu akan didorong oleh self-
(diri). Seperti dijelaskan oleh Deegan dan 
Unerman, individu akan selalu bertindak 
dengan cara yang oportunistik sejauh 
bahwa tindakan mereka akan 
meningkatkan kekayaan mereka. Positif 
Teori Akuntansi memprediksi didasarkan 
pada asumsi bahwa self-kepentingan 
drive semua tindakan individu yang 
organisasi akan berusaha untuk 
menempatkan mekanisme di tempat 
untuk menyelaraskan diri-kepentingan 
para manajer dari perusahaan dengan 
kepentingan dari pemilik dari 
perusahaan. Teori Akuntansi positif 
berfokus pada pilihan-pilihan dari 
metode akuntansi dan implikasi dari 
pilihan-pilihan ini. 

Positif teori akuntansi: tiga hipotesis 

Teori Akuntansi positif terdiri 
dari tiga hipotesis: rencana hipotesis 
bonus, hipotesis hutang / ekuitas dan 
hipotesis biaya politik. Untuk 



 

menjelaskan dan memprediksi apakah 
suatu organisasi akan mendukung atau 
menentang sebuah metode akuntansi 
tertentu, ini tiga hipotesis kunci dalam 
Positif Akuntansi literatur Teori telah 
sering digunakan. Dengan menggunakan 
insentif yang berbeda, masing-masing 
tiga hipotesis mencoba untuk 
menjelaskan penggunaan dari 
manajemen laba. Akibatnya, masing-
masing tiga hipotesis memiliki insentif 
atau kemungkinan penggunaan 
manajemen laba.  

Rencana bonus hipotesis 

"Rencana bonus hipotesis 
menyatakan bahwa manajer dari 
perusahaan-perusahaan dengan rencana 
bonus lebih mungkin untuk 
menggunakan metode akuntansi bahwa 
kenaikan atau memaksimalkan periode 
berjalan melaporkan laba. Seleksi 
tersebut mungkin akan meningkatkan 
nilai sekarang dari bonus jika komite 
kompensasi dari dewan direksi tidak 
menyesuaikan untuk metode yang dipilih 
"(Watts dan Zimmerman, 1990, p. 138). 

Utang / hipotesis ekuitas 

"Utang / hipotesis ekuitas 
memprediksi tinggi rasio utang 
perusahaan / ekuitas, penggunaan 
metode akuntansi semakin besar 
kemungkinan manajer yang 
meningkatkan pendapatan. Semakin 
tinggi rasio utang / ekuitas, semakin 
dekat (yaitu, "lebih ketat") perusahaan 
adalah untuk kendala dalam perjanjian-
perjanjian utang. Ketatnya kendala 
perjanjian, semakin besar probabilitas 
pelanggaran perjanjian dan menimbulkan 
biaya dari standar teknis. Manajer 
berolahraga diskresi dengan memilih 
peningkatan pendapatan metode 
akuntansi, rileks kendala hutang dan 
mengurangi biaya dari standar teknis 
"(Watts dan Zimmerman, 1990, hal. 139). 

Hipotesis biaya Politik 

Hipotesis biaya politik 
memprediksi bahwa perusahaan besar 
daripada perusahaan kecil lebih mungkin 

untuk menggunakan pilihan akuntansi 
yang mengurangi keuntungan dilaporkan. 
Ukuran merupakan variabel proxy untuk 
perhatian politik. Mendasari hipotesis ini 
adalah asumsi bahwa itu adalah mahal 
bagi individu untuk memperoleh 
informasi tentang apakah keuntungan 
akuntansi benar-benar mewakili 
keuntungan monopoli dan untuk kontrak 
"dengan orang lain dalam proses politik 
untuk membuat undang-undang dan 
peraturan yang meningkatkan 
kesejahteraan mereka. Akibatnya, 
individu-individu rasional kurang dari 
diinformasikan sepenuhnya. Proses 
politik tidak berbeda dari proses pasar 
dalam hal itu. Mengingat biaya informasi 
dan pemantauan, manajer memiliki 
insentif untuk menerapkan 
kebijaksanaan lebih dari keuntungan 
akuntansi dan para pihak dalam proses 
politik menetap untuk jumlah rasional ex 
post oportunisme "(Watts dan 
Zimmerman, 1990, hal. 139). 

 

Agency Theory 

Seperti mengisyaratkan sebelum 
Teori Akuntansi Positif berfokus pada 
hubungan antara berbagai individu 
dalam perusahaan, bagi para pemegang 
saham misalnya dapat dikualifikasikan 
sebagai prinsip-prinsip, sedangkan 
manajer dapat dikualifikasikan sebagai 
agen. Individu akan selalu bertindak 
secara oportunistik sejauh bahwa 
tindakan mereka akan meningkatkan 
kekayaan mereka. Hubungan antara 
berbagai individu sebagian besar terdiri 
dari sebuah delegasi dari tugas dari satu 
pihak ke pihak lain. Ketika otoritas 
pengambilan keputusan telah 
mendelegasikan, ini dapat menyebabkan 
beberapa kehilangan biaya efisiensi dan 
konsekuen; biaya agensi.  

Jensen dan Meckling (1976, p.308) 
mendefinisikan hubungan keagenan 
sebagai: 
'' Sebuah kontrak di bawah mana satu 
atau lebih (prinsipal) terlibat orang lain 
(agen) untuk melakukan beberapa 
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layanan atas nama mereka yang 
melibatkan mendelegasikan beberapa 
pengambilan keputusan otoritas kepada 
agen'' 

Seperti yang dinyatakan oleh Smith dan 
Watts '(1983) sebuah perusahaan itu 
sendiri dapat dianggap sebagai nexus 
dari kontrak. Mereka kontrak akan 
menggunakan untuk memastikan bahwa 
semua individu yang bertindak di sendiri 
diri-kepentingan mereka berada pada 
saat yang sama termotivasi ke arah 
memaksimalkan nilai perusahaan (bunga 
kepala sekolah). Asimetri informasi dapat 
eksis antara agen dan pokok karena 
untuk pengetahuan insider dari agen. 
Masalah utama dengan hubungan-
hubungan ini adalah bahwa agen, 
manajemen, memiliki keuntungan 
informasi di atas pokok, perusahaan. 

 

Teori Legitimasi 

Teori legitimasi mencoba 
menjelaskan bahwa organisasi berusaha 
untuk memastikan tindakan dan kegiatan 
mereka berada dalam batas-batas dan 
norma-norma dari masyarakat di mana 
mereka operatif. Organisasi berusaha 
untuk memastikan bahwa tindakan dan 
kegiatan mereka akan memenuhi syarat 
sebagai yang sah oleh masyarakat di 
mana mereka adalah operatif. Menurut 
ke Lindblom (. Tahun 1994, p 2) legitimasi 
adalah: "... suatu kondisi atau status yang 
ada ketika sistem nilai suatu entitas 
adalah sama dan sebangun dengan 
sistem nilai dari sistem sosial yang lebih 
besar dari mana entitas merupakan 
bagian sebuah. Ketika sebuah disparitas, 
aktual atau potensial, ada antara sistem 
nilai dua, ada merupakan ancaman bagi 
legitimasi entitas. "Teori legitimasi 
bergantung pada gagasan bahwa ada 
adalah" kontrak sosial "antara organisasi 
dalam pertanyaan dan masyarakat di 
mana itu beroperasi (Deegan dan 
Unerman, 2006, hal. 274). Teori "kontrak 
sosial" dapat mendefinisikan sebagai 
harapan dari masyarakat mengenai 
tindakan dan kegiatan dari perusahaan. 

Perusahaan ini berkomitmen untuk 
mematuhi harapan masyarakat, karena 
melanggar kontrak sosial mungkin 
mengakibatkan lebih banyak perhatian 
dari masyarakat atau sanksi oleh 
masyarakat. 

Teori biaya Transaksi 

Menurut untuk ekonomi biaya 
transaksi, perusahaan-perusahaan adalah 
bentuk tertentu organisasi untuk 
menatausahakan pertukaran, atau 
"transaksi", antara satu partai dan lain 
(Coase, 1937). Dalam konsepsi ini, 
hubungan antara pemegang saham 
(kepala sekolah) dan manajer (agen) 
dapat digambarkan sebagai biaya 
transaksi, sehingga disebut biaya agensi. 
Manajemen menjalankan perusahaan 
atas nama pemegang saham. Dalam 
rangka untuk membatasi divergensi pada 
kepentingan antara prinsipal dan agen 
tersebut, kepala sekolah harus 
mengontrol perilaku agen. Biaya 
pemegang saham yang dihadapi dapat 
mendefinisikan sebagai jumlah dari: 
tertular biaya, biaya pencarian, biaya 
monitoring, biaya ikatan dan kehilangan 
sisa (Jensen & Meckling 1976). Semua 
biaya pemegang saham menghadap 
dalam mendirikan dan memelihara 
hubungan dari prinsipal dan agen adalah 
biaya transaksi. 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Dalam rangka untuk menguji 
apakah PT Kalbe Farma Tbk 
menggunakan praktek manajemen laba 
periode 2002 sampai 2012. Berikut 
hipotesis penelitian sebagaimana 
tercantum di bawah dirumuskan, bahwa 
tidak ada peningkatan yang signifikan 
ataupun penggunaan manajemen laba di 
laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk 
akrual diskresioner pada tahun-tahun 
yang diteliti.Menciptakan hipotesis ini 
didasarkan pada asumsi bahwa 
penggunaan manajemen laba tersirat 
ketika perubahan akrual diskresioner 
dapat diidentifikasi. Perubahan 
diidentifikasi namun harus signifikan 
untuk menyatakan bahwa manajemen 



 

laba yang digunakan atau yang terjadi 
pada PT Kalbe Farma Tbk. 

 

METODE PENELITIAN 

Time-series  

Seperti disebutkan dalam 
paragraf sebelumnya, penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif. Dalam 
manajemen laba dua mata pelajaran 
yang penting ada yaitu akrual dan 
klasifikasi akrual diskresioner dan 
menjadi nondiscretionary. Akuntansi 
akrual menciptakan dasar untuk 
manajemen laba, tergantung pada 
pengaruh manajer harus menyesuaikan 
akrual tertentu; akrual tertentu termasuk 
dampak manajer akuntansi. 

Untuk mengukur penggunaan 
manajemen laba ada dua pendekatan 
umum dikenal dan dapat digunakan 
dalam penelitian yaitu dengan 
menggunakan model waktu-series atau 
pendekatan cross-sectional. Pendekatan 
time series membandingkan penggunaan 
manajemen laba antara periode lebih, 
untuk mengidentifikasi apakah ada 
perubahan dalam penggunaan 
manajemen laba dari waktu ke waktu. 
Untuk mengukur penggunaan 
manajemen laba, selain pendekatan 
cross-sectional dapat digunakan, yang 
mengukur perbedaan penggunaan 
manajemen laba antara industry 
perusahaan dan, untuk mengidentifikasi 
apakah perusahaan berbeda dari 
industri.  

Pendekatan time-series dengan 
model berikut dapat digunakan, yaitu 
Healy Model, model DeAngelo, model 
Jones, dan model modifikasi Jones. Disisi 
lain, dengan model Jones dan model 
modifikasi Jones hanya pendekatan 
cross-sectional dapat digunakan. Namun, 
penting untuk menyebutkan bahwa hasil 
dari model tidak berubah apakah kali seri 
atau pendekatan cross-sectional 
digunakan (Bartov etal. 2001). Karena 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

fokus pada satu perusahaan, dalam 
penelitian ini pendekatan time series 
yang akan digunakan. untuk data 
penelitian sebelum dilaksanakan test 
data, data terlebih dahulu diolah oleh 
penulis. Sedangkan untuk model 
manajemen laba yang digunakan adalah 
Healy Model. 

Menurut Healy (1985) total akrual 
terdiri dari kedua akrual non-diskresioner 
dan akrual diskresioner dan dapat 
diperkirakan dengan perbedaan antara 
laba akuntansi dan arus kas dilaporkan 
dari operasi. Healy model dimulai dengan 
total akrual kerja modal. Arus kas adalah 
modal kerja dari operasi dikurangi 
perubahan dalam persediaan dan 
piutang, ditambah perubahan dalam 
hutang dan hutang pajak penghasilan 
(Healy 1985). Healy (1985) didefinisikan 
total akrual dengan rumus berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

ASUMSI KLASIK TEST 

Sebelum uji Multivariate analisis 
dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan 
uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang 
pertama yaitu Autokorelasi. 

Tabel 1 

Uji Autokorelasi dan 
Multikolineartitas 

Dependent Variable: ACCT  

    

    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 1.35E+12 3.42E+11 3.962364 0.0287 

DEP 5.698735 0.564974 10.08672 0.0021 

EI -5.820839 3.150774 -1.847432 0.1618 

AR01 -1.730452 0.707134 -2.447133 0.0919 

INV -0.005428 0.070592 -0.076895 0.9435 

AP 6.227154 1.458670 4.269062 0.0236 

TAX -0.220807 0.822094 -0.268591 0.8057 

DETAC -56.96298 38.01262 -1.498528 0.2309 

     

     

R-squared 0.991081 
    Mean dependent 
var 5.18E+12 

Adjusted R-
squared 0.970270     S.D. dependent var 2.48E+12 

S.E. of regression 4.28E+11     Akaike info criterion 56.55685 

Sum squared 
resid 5.49E+23     Schwarz criterion 56.84623 

Log likelihood -303.0627     F-statistic 47.62362 

Durbin-Watson 
stat 1.876560     Prob(F-statistic) 0.004515 

Sumber:??? 

Dari sekian banyak uji autokorelasi yang 
ada, penulis menggunakan uji DW, 
Berdasarkan hasil output diatas 
diperoleh nilai statistic DW sebesar 
1.876560, pada daerah kritis dari statistic 
DW untuk N=11 dan k==1 diperoleh nilai 
dl=0.329, yang berarti ada autokorelasi 
positif. Dan kalau kita lihat nilai R 
Squarednya cukup tinggi yaitu sebesar 
99%, ini mengindikasikan bahwa adanya 
Multikolinearitas, tetapi sebagian 
variable ada yang signifikan dan sebagain 
variable lagi ada yang tdk signifikan 
dengan tingkat alpha 5%. 

Tabel 2 

Uji Heteroskedasitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji asumsi klasik yang terakhir adalah 
heterokedastisitas. Dengan 
menggunakan tingkat signifikan 
probabilitas yang didapat, terlihat kalau 
tidak semua variable signifikan, hanya 1 
variabel yang signifikan, demikian dapat 
disimpulkan bahwa heterokedastisitas 
bukan merupakan masalah serius untuk 
model regresi ini. 

Multivariate Analysis 

Dalam metode penelitian pada 
bagian sebelumnya telah dijelaskan 
bahwa untuk manajemen laba dapat 
digunakan analisa time series dan cross 
section, tergantung kebutuhan dan 
keperluan yang akan digunakan, namun 
disini penulis menggunakan model time 
series OLS, Semi Log dan First Difference 
Model untuk semua variable. Dari ketiga 
model yang digunakan nantinya akan 
terlihat mana diantara ketiga model ini 
yang terbaik. Berikut hasil tampilan 
untuk model persamaan regresi 
berganda untuk model OLS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3 

Hasil Tampilan Model Persamaan 
Regresi Berganda untuk Model OLS 

 

Dependent Variable: ACCT 

   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.35E+12 3.42E+11 3.962364 0.0287 

DEP 5.698735 0.564974 10.08672 0.0021 

EI -5.820839 3.150774 -1.847432 0.1618 

AR01 -1.730452 0.707134 -2.447133 0.0919 

INV -0.005428 0.070592 -0.076895 0.9435 

AP 6.227154 1.458670 4.269062 0.0236 

TAX -0.220807 0.822094 -0.268591 0.8057 

DETAC -56.96298 38.01262 -1.498528 0.2309 

   
   

R-squared 0.991081 
    Mean dependent 
var 

5.18E+1
2 

Adjusted R-squared 0.970270 
    S.D. dependent 
var 

2.48E+1
2 

S.E. of regression 4.28E+11 
    Akaike info 
criterion 56.55685 

Sum squared resid 5.49E+23     Schwarz criterion 56.84623 

Log likelihood -303.0627     F-statistic 47.62362 

Durbin-Watson stat 1.876560     Prob(F-statistic) 0.004515 

   
   

 

Terlihat hasil dengan menggunakan OLS 
model bahwasanya tingkat probabilistic 
yang dihasilkan tidak signifikan untuk 
semua variable, hanya variable DEP, AR 
dan AP yang signifikan, sedangkan 
variable EI, INV, TAX dan DETAC tidak 
signifikan pada tingkat alpha 5 %. Jadi 
dapat disimpulkan dengan model ARCH 
tidak signifikan untuk manajemen laba. 

Model yang kedua yaitu semi log Model, 
model ini juga sama, hanya data yang 
digunakan ditransformasi kedalam 
bentuk logarithma. 

Tabel 5 

Semi Log Model 

Dependent Variable: LOG(ACCT) 

  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 28.31715 0.153972 183.9107 0.0000 

DEP 1.35E-12 2.55E-13 5.291778 0.0132 

EI -1.84E-12 1.42E-12 -1.298325 0.2850 

AR01 -3.99E-13 3.19E-13 -1.250337 0.2998 

INV 1.50E-14 3.18E-14 0.472956 0.6685 

AP 1.27E-12 6.58E-13 1.930147 0.1491 

TAX 9.50E-14 3.71E-13 0.256238 0.8143 

DETAC -9.99E-12 1.71E-11 -0.583253 0.6007 

     
     R-squared 0.959984     Mean dependent var 29.15688 

Adjusted R-
squared 0.866614     S.D. dependent var 0.527970 

S.E. of 
regression 0.192826     Akaike info criterion -0.298799 

Sum squared 
resid 0.111545     Schwarz criterion -0.009420 

Log likelihood 9.643394     F-statistic 10.28148 

Durbin-
Watson stat 1.300045     Prob(F-statistic) 0.040931 

     
     

 

Terlihat dari hasil output untuk model 
semi log, yang hanya memberikan 1 
variabel yang signifikan untuk DEP, 
sedangkan variable EI, AR, INV, AP, TAX, 
DETAC tidak ada yang signifikan, ini 
menandakan praktek manajemen laba 
tidak terjadi dengan model semi log. 
Yang terakhir kita lihat untuk model first 
difference. 

Tabel 6 

Model First Difference 

Dependent Variable: D(ACCT) 

  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 8.66E+11 3.75E+11 2.307587 0.1474 

D(DEP) -1.729917 3.098708 -0.558271 0.6328 

D(EI) 5.675942 4.956603 1.145128 0.3707 

D(AR01) 0.042002 0.759980 0.055267 0.9609 

D(INV) -0.054090 0.039713 -1.362027 0.3063 

D(AP) -0.319936 2.631267 -0.121590 0.9143 

D(TAX) -0.202047 0.502451 -0.402122 0.7265 

D(DETAC) 44.49770 51.87351 0.857812 0.4814 

     
     R-squared 0.849425     Mean dependent var 7.34E+11 

Adjusted R-squared 0.322411     S.D. dependent var 3.84E+11 
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S.E. of regression 3.16E+11     Akaike info criterion 55.78545 

Sum squared resid 2.00E+23     Schwarz criterion 56.02752 

Log likelihood -270.9273     F-statistic 1.611769 

Durbin-Watson stat 2.322085     Prob(F-statistic) 0.435145 

   

   
 

Dengan model fisrt defference lebih tidak 
signifikan lagi, hampir semua variable 
tidak signifikan. Satu komponen variable 
pun tidak ada yang signifikan, ini berarti 
belum bida membuktikan praktek 
manajemen laba pada data penelitian. 

Pemilihan Model 

Maka dari ketiga model regresi 
yang digunakan terlihat bahwa tidak 
satupun dari model regresi yang 
memberikan angka yang signifikan pada 
tingkat alpha 5%. Tetapi kalau kita 
pastikan bahwa dari tida model regresi 
yang digunakan, model OLS lah yang 
paling bagus, ini terlihat dari angka 
adjusted R squared dan nilai akaike 
information criterian yang dihasilkan 
dengan model OLS. Untuk Model semi 
log nilai akaikenya sngat rendah, dan nilai 
adjusted r squarednya paling rendah dari 
ketiga model. Tetapi kalau dari uji DW 
model first difference yang 
memperlihatkan kalau ada korelasi 
positif antara variable yang diteliti. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian empiris 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti 
yang signifikan dengan menggunakan 
Healy Model dalam mendeteksi 
manajemen laba pada PT Kalbe Farma. 
Sehingga, tidak ada bukti yang signifikan 
yang bisa mengatakan bahwa padaPT 
Kalbe Farma Tbk menerapkan praktek 
manajemen laba pada tahun 
dilakukannya penelitian oleh penulis. 
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ANALISA PENJUALAN DAN LABA BERSIH PADA  

PT H.M SAMPOERNA Tbk DENGAN MODEL DVAR DAN DDVAR 

Farid Wajdi 

 

ABSTRACT 

The purpose of a Financial Analysis is to help us understand what has been going on in the 
company by analyzing some specific pieces of historical data in a consistent and disciplined 
framework. In the process of forecasting the coming years, we make the assumption that a 
certain ratio tends to stay within certain limits, and then we estimate in accordance with 
the needs that we want. 

 
This study was conducted to see how the effects of financial data such as sales and net 
income, which are interconnected. A wide range of models that can be used to analyze the 
variable sales and net income, which one of them will be used by the author DVAR and 
DDVAR models. Many researchers are using a variable ratio of both the balance sheet and 
profit and loss or variable shares, (using information from one point in time), and the cash 
flow statement, which is a flow variable (which uses information for the whole year). Thus, 
we will see how the relationship between the variables that will be examined later. 

 
Keywords: sales, net income, DVAR, DDVAR and Causalitas 

 

PENDAHULUAN 

 Pada bagian pendahuluan ini kita 
akan mengumpulkan berbagai data yang 
relevan untuk sebagai bahan 
perbandingan seperti penjualan dan laba 
bersih. Yang menjadi kunci di sini adalah 
untuk memastikan apakah kita akan 
menggunakan perbandingan yang 
relevan atau menggunakan laporan pada 
tanggal yang relevan. Sebagai aturan 
praktis, biasanya peneliti akan mencoba 
untuk menggunakan tolok ukur di mana 
perusahaan disertakan. Jika sebuah 
perusahaan baru yang tidak termasuk 
dalam analisa, dengan menggunakan 
model analisa yang akan kita gunakan. 
Hal ini juga penting untuk konsisten 
dalam penggunaan model analisa.  

 Sama seperti halnya kita apabila 
akan menghitung dengan menggunakan 
metode statistik yang relevan tentang 
perusahaan yang akan kita teliti, yaitu, 
pendapatan penjualan, harga buku, 
dividend yield, dll, penyedia data industri 

memberikan informasi yang sama pada 
agregat pasar, yaitu, indeks dan laba 
bersih. Namun, daripada menghitung 
dengan menggunakan saham yang 
beredar, para peneliti lebih cenderung 
menggunakan agregat perusahaan. 
Sebagai contoh, total kapitalisasi pasar 
dibagi dengan penghasilan total 
memberikan hasil yang sama seperti 
harga dibagi dengan laba per saham. 
Ingat bahwa total kapitalisasi pasar 
adalah harga saham yang beredar kali 
dan total pendapatan adalah pendapatan 
per saham kali saham yang beredar. Jadi 
untuk mendapatkan data tingkat pasar, 
ada beberapa penyesuaian yang harus 
dilakukan. 

 Dalam melakukan perbandingan 
versus penjualan dan laba bersih pada PT 
HM Sampoerna Tbk, sangat penting 
bahwa kita harus memahami konteks 
data Indeks yang akan kita gunakan. 
Misalnya, yang merupakan penyedia 
data? Bagaimana itu dihitung? 
Pertanyaan kunci lainnya termasuk 
apakah itu termasuk dividen atau tidak, 



 

apakah itu atas dasar sebelum pajak atau 
setelah pajak, jumlah perusahaan di 
benchmark, seberapa sering 
menyeimbangkan kembali, kriteria 
rebalancing. Itu beberapa model dalam 
pemilihan data untuk analisa didalam 
penelitian. 

 Perhatikan bahwa data sekunder 
hanyalah sebuah agregasi informasi 
perusahaan, dan dengan demikian, dapat 
diobati dengan sangat mirip dengan 
perusahaan. Perbedaan, bagaimanapun, 
adalah dalam cara data agregat dihitung. 
Alih alih untuk menghitung analisa 
penjualan dan laba bersih bisa dengan 
menggunakan data laporan keuangan 
yang diterbitkan oleh bursa efek 
Indonesia. Lain halnya dengan 
menghitung laba per saham untuk indeks 
dan mendapatkan harga pasar untuk 
menghitung Price Earnings, PE untuk 
Indeks hanyalah jumlah dari semua 
kapitalisasi pasar untuk semua 
perusahaan dibagi dengan jumlah 
pendapatan untuk setiap perusahaan. 
Perhatikan juga bahwa sama seperti 
perusahaan memiliki akhir tahun, 
umumnya indeks pasar memiliki akhir 
tahun juga, yang umumnya Desember. 
Jika perusahaan yang akan kita teliti 
memiliki akhir tahun selain Desember, 
dan penyesuaian harus dibuat. 

 Bagi banyak perusahaan, 
perusahaan akan memprediksi penjualan 
dan laba aktual untuk indeks pasar. Ini 
dapat ditemukan pada layar "EE" dari 
Bloomberg. Apabila kita akan 
meramalkan pertumbuhan pendapatan 
untuk suatu penjualan atau laba bersih, 
dapat dilakukan dengan mengalikan laba 
indeks terbaru Desember akhir tahun 
(dari data historis) dengan satu ditambah 
persentase pertumbuhan pendapatan 
Anda. Ini akan memberikan perkiraan 
penghasilan untuk kencan perkiraan 
pertama Anda. Kemudian beberapa laba 
indeks ini dengan satu ditambah prediksi 
anda untuk pertumbuhan pendapatan 
untuk tahun 2 untuk mendapatkan 
penghasilan Anda berikutnya untuk 
perkiraan tahun 2. Ini salah satu contoh 

bentuk peramalan dari atau 
menggunakan angka indeks, dengan 
variable yang akan kita lakukan 
peramalan penjualan dan laba bersih. 
Tetapi dalam penelitian ini kita akan 
menggunakan model analisa atau 
peramalan DVAR dan DDVAR atau biasa 
yang dikenal dengan different vector 
autoregressive dan double different auto 
regressive. 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESA 

Tahapan analisis perusahaan 
dalam analisis fundamental bertujuan 
untuk mengetahui industri yang paling 
berprospek dan paling menguntungkan. 
Prospek industri atau perusahaan yang 
paling menguntungkan dapat dilihat dari 
laporan keuangannya seperti harga 
saham yang di bawah harga nominalnya 
(under valued) dan diperkirakan akan 
meningkat setelah dimiliki atau 
perusahaan yang harga pasar sahamnya 
lebih tinggi dari nominalnya (over 
valued), sehingga akan menguntungkan 
untuk dijual. Untuk mengetahui apakah 
saham suatu perusahaan layak dijadikan 
pilihan investasi dilakukan analisis pada 
perusahaan yang bersangkutan. Dari 
analisis tersebut dapat memberikan 
gambaran mengenai karakteristik 
internal, kualitas dan kinerja, serta 
prospek perusahaan tersebut di masa 
yang akan datang. 

Dalam analisis perusahaan komponen 
utama yang menjadi kerangka pikirnya 
sama dengan analisis industrial yaitu 
Earning Per Share (EPS) dan Price Earning 
Ratio ((P/E). Tiga alasan utama 
menggunakan komponen tersebut 
adalah: 

 Digunakan untuk mengestimasi nilai 
intrinsik saham. Caranya mengalikan 
EPS dengan E/P dan dibandingkan 
dengan nilai pasar. Hasilnya 
menentukan keputusan untuk 
membeli atau menjual saham. 
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 Menghitung dividen dengan dasar 
earning. 

 Hubungan antara perubahan earning 
dengan perubahan harga saham. 

 

Informasi EPS dan E/P terdapat dalam 
laporan keuangan perusahaan. Setelah 
dianalisis informasi laporan keuangan 
tersebut akan memperlihatkan kelebihan 
dan kelemahannya dalam kaitan dengan 
perhitungan EPS. 

 

EPS dan Informasi Laporan Keuangan 

Dengan menggunakan laporan 
keuangan investor akan dapat 
menghitung berapa besar pertumbuhan 
earning yang telah dicapai perusahaan 
terhadap jumlah saham perusahaan. 
Dengan membandingkan antara jumlah 
laba bersih yang siap dibagikan (earning) 
dengan jumlah saham yang beredar akan 
diperoleh Earning Per Share (EPS). 
Namun informasi penjualan dan tingkat 
laba yang dihasilkan oleh perusahaan, 
merupakan informasi yang juga sangat 
diperlukan investor untuk 
menggambarkan prospek perusahaan 
untuk masa yang datang. Penjualan dan 
laba bersih yang dihasilkan perusahaan 
tadi merupakan ukuran berupa earning 
yang dapat diperoleh dari setiap laba 
yang nantinya dibagi dengan jumlah 
saham yang dimiliki investor pada 
perusahaan tersebut. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa laporan keuangan 
sangat berguna bagi investor untuk 
menentukan keputusan investasi yang 
terbaik dan menguntungkan. Dengan 
menggunakan laporan keuangan investor 
dapat mengetahui perbandingan antara 
nilai intrinsik saham perusahaan 
dibanding harga pasar saham perusahaan 
bersangkutan. 

Laporan keuangan terdiri atas: 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca (balance sheet) merupakan 
laporan keuangan yang 

menggambarkan kondisi finansial 
perusahaan pada waktu tertentu 
yang memberikan informasi 
mengenai total aset, utang dan 
modal yang digunakan perusahaan. 
Dalam pengertian lain neraca dapat 
diartikan sebagai laporan tabel atau 
ringkasan penyeimbang (debet dan 
kredit) yang diajukan setelah 
penutupan buku akuntansi menurut 
prinsip-prinsip akuntansi. Hanya 
sejauh inilah akuntan 
melaksanakannya, investor harus 
menerima tidak kurang dan tidak 
lebih dari ini. Karena neraca tidak 
memuat nilai investasi atau nilai 
ekonominya, yang lebih terkait 
dengan aliran keuangan dan 
kekuatan perusahaan tersebut. Hal 
yang perlu diperhatikan investor 
adalah bahwa neraca biasanya 
disusun untuk laporan keuangan 
akhir tahun (31 Desember). Posisi 
neraca akan berubah untuk waktu  
seminggu, sebulan ataupun untuk 
tahun depan. Neraca harus 
menempatkan total angka yang sama 
antara aktiva dengan kewajiban dan 
Ekuitas. 

Informasi yang dicari analis dari 
neraca adalah: 

a. Sumber-sumber keuangan yang 
digunakan untuk mencapai aktiva 
perusahaan: 

1) Dana jangka panjang, yang 
diinvestasikan kreditur, 
pemegang saham tertentu, 
dan pemegang saham biasa. 

2) Dana jangka pendek yang 
disediakan oleh bank, 
dokumen-dokumen 
komersial, kreditur dagang, 
dan sebagainya. 

Berdasarkan informasi di atas, 
investor dapat menghitung 
proporsi modal investasi yang 
diberikan oleh kreditur, 
pemegang saham prefen, dan 
pemegang saham umum. Pada 



 

perhitungan ini nilai pari 
biasanya digunakan untuk 
persediaan umum, seperti total 
kapitalisasi umum pada pasar 
(jumlah saham dikali nilai pasar) 

b. Kekuatan modal pekerjaan 
perusahaan yang bersangkutan 
sebagaimana ditunjukkan oleh 
berbagai variasi rasio pekerjaan. 
Rasio tersebut menandakan 
bahwa prakiraan kemampuan 
perusahaan dicocokkan dengan 
kepemilikan terakhir, yang 
diharapkan dibayar dengan 
aktiva lancar. 

c. Aktiva perusahaan yang 
menandakan sumber-sumber 
pendapatan perusahaan dan 
sikap modal yang diinvestasikan, 
seperti menyediakan dasar untuk 
memperkirakan total aktiva dan 
bauran aktiva yang mendukung 
tingkat operasi yang diharapkan. 

d. Data untuk sebuah analisis 
neraca digabungkan dengan 
analis laporan laba rugi. 

 

2. Laporan Laba Rugi (Income 
Statement) 

Laporan laba rugi (income 
statement) menunjukkan 
penghasilan dan  biaya/beban 
sebuah perusahaan untuk suatu 
periode tertentu. Laporan keuangan 
yang memuat informasi ringkasan 
kinerja operasional yang meliputi 
penjualan (sales) atau penerimaan 
(revenue) yang diperoleh perusahaan 
dan dan biaya-biaya yang dikeluarkan 
selama satu periode, serta elemen-
elemen pembentuk laba. Analisis 
harus menentukan pendapatan yang 
sebenarnya berdasarkan basis 
pendapatan sebenarnya dari 
proyeksi perkembangannya. Laporan 
laba rugi mencerminkan perbedaan 
antara penerimaan dan biaya 
perusahaan selama periode tertentu 
sehingga menghasilkan keuntungan 

(kerugian) bersih perusahaan. 
Keuntungan perusahaan akan 
didapat jika total penerimaan 
perusahaan lebih besar dari total 
biaya yang dikeluarkan, begitu juga 
sebaliknya kerugian akan muncul jika 
total penerimaan lebih kecil dari total 
biaya yang dikeluarkan perusahaan. 

Unsur-unsur biaya/beban yang 
muncul dalam laporan laba rugi 
adalah: 

a. Biaya produksi (beban langsung). 
Merupakan biaya yang terkait 
langsung dengan kegiatan 
produksi atau jasa yang 
diproduksi perusahaan, seperti: 
beban upah, biaya bahan baku, 
bahan pembantu dan lain-lain. 

b. Biaya administrasi dan umum 
(beban usaha). Merupakan 
biaya/beban yang tidak terkait 
langsung dengan produksi dan 
jasa, seperti biaya overhead, 
beban gaji, beban pemasaran 
dan lain lain. 

c. Biaya depresiasi. Merupakan 
biaya/beban yang terkait dengan 
pengalokasian harga perolehan 
aktiva tetap perusahaan yang 
digunakan dalam operasional 
langsung atau tidak langsung 
perusahaan.seperti beban 
depresiasi gedung, kendaraan, 
mesin dan lain-lain. 

d. Biaya bunga. Merupakan 
biaya/beban yang terkait dengan 
beban yang harus dikeluarkan 
perusahaan sebagai konsekuensi 
penggunaan utang perusahaan, 
seperti beban bunga bank. 

e. Biaya pajak penghasilan. 
Merupakan biaya/beban yang 
harus dikeluarkan perusahaan 
terkait dengan kewajiban 
perushaan membayar sejumlah 
pajak pada pemerintah. 
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Analisis saham mencari informasi 
dari laporan laba rugi untuk 
menjawab pertanyaan berikut: 

a. Apa dasar pendapatan 
sebenarnya yang bertindak 
sebagai titik permulaan untuk 
menggerakkan proyeksi masa 
depannya. 

b. Bagaimana perusahaan tersebut 
bertindak selama periode yang 
panjang (biasanya menggunakan 
data 10 tahun) dan periode 
terakhir? Faktor apa saja yang 
mempengaruhi pendapatan dan 
biaya/bebannya? 

c. Apakah perkembangan 
pendapatan konsisten ataukah 
perusahaan tersebut sedang 
merosot? Apakah pola 
pendapatan dari tahun ke tahun 
signifikan? Jika ya apa yang 
menyebabkannya? 

d. Bagaimana perkembangan 
pendapatan perusahaan 
dianalisis, dibandingkan dengan 
aspek industri di nana 
perusahaan tersebut 
berkecimpung? Bagaimana 
perusahaan tersebut 
dibandingkan dengan 
kompetitornya? 

e. Apakah perusahaan tersebut 
terlihat mempunyai kontrol 
keuangan yang baik? 

Titik penting dari analisis saham 
umum adalah pada perkembangan 
dan laba dari perusahaan. Bagi 
investor, informasi laba yang 
diperoleh perusahaan dapat 
dijadikan dasar untuk menilai tingkat 
profitabilitas perusahaan. Beberapa 
ukuran yang umumnya digunakan 
adalah Return on Equity (ROE) yang 
menunjukkan seberapa besar nilai 
kembalian dari modal sendiri yang 
ditanamkan di perusahaan, atau 
Earning per Share (EPS) untuk 
menilai seberapa besar earning yang 

akan diperoleh dari setiap saham 
yang dimiliki investor. 

3. Laporan Laba Ditahan (Statement of 
Retained Earning) 

Laporan laba ditahan berisikan 
informasi mengenai perubahan laba 
ditahan perusahaan yang 
menyebabkan terjadinya perubahan 
modal sendiri perusahaan. 
Perhitungan laba ditahan adalah laba 
bersih dikurangi deviden yang 
dibagikan. Laba ditahan 
diinvestasikan kembali dengan 
harapan peningkatan laba 
perusahaan pada tahun mendatang. 
Laporan ini digunakan investor untuk 
menilai usulan kebijakan manajemen 
perusahaan mengenai dividen. 
Pembagian dividen yang merupakan 
hak pemegang saham yang diatur 
dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) biasanya tidak 
dibagikan seluruhnya, tetapi 
sebagian digunakan kembali untuk 
berinvestasi. Sebagian yang 
digunakan untuk berinvestasi inilah 
menjadi laba ditahan perusahaan. 
Semakin besar laba ditahan 
perusahaan akan semakin besar aset 
perusahaan, dan dapat dikatakan 
perusahaan tersebut “sehat”. 

4. Laporan Aliran Kas (Statement of 
Cash Flows) 

Laporan aliran kas merupakan 
laporan yang memuat aliran kas 
masuk (cash inflow) dan aliran kas 
keluar (cash outflow) dari tiga 
sumber aktivitas utama perusahaan, 
yaitu  

a. operasional perusahaan yaitu 
kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan aliran kas dari 
operasional harian perusahaan 
untuk melunasi utang, 
pembiayaan operasional 
perusahaan, termasuk 
didalamnya pembayaran dividen 
untuk pemegang saham,  



 

b. investasi, merupakan aliran kas 
masuk dan keluar yang berkaitan 
dengan investasi yang dilakukan 
perusahaan untuk menghasilkan 
keuntungan dimasa datang,  

c. dan aktivitas finansial 
merupakan aliran kas masuk 
yang berasal dari penerbitan 
saham baru ataupun penerbitan 
surat utang oleh perusahaan 

 

Perlu dipahami walaupun format 
laporan aliran kas dengan laporan 
laba rugi hampir sama tetapi 
terdapat perbedaan yang mendasar 
yaitu: 

 Penyusunan laporan neraca dan 
laba rugi dilakukan dengan dasar 
motoda akrual (accrual basis), 
maksudnya adalah semua 
penerimaan dan pengeluaran 
dicatat berdasarkan transaksi 
yang dilakukan perusahaan baik 
transaksi tunai (cash) maupun 
kredit. Sedangkan laporan aliran 
kas dicatat berdasarkan transaksi 
yang benar-benar terjadi (cash 
basis). Sebagai contoh penjualan 
dengan kredit masuk dalam 
catatan laba rugi, dengan 
menambahkan unsur piutang di 
neraca, sedangkan dalam 
laporan aliran kas tidak 
termasuk, tetapi akan dicatat 
pada saat pembayaran piutang 
tersebut, dengan asumsi bahwa 
pada saat transaksi kas belum 
diterima perusahaan. 

 Pencatatan penyusutan 
(depresiasi, omortisasi, dan 
deplesi), tercatat dalam laporan 
neraca dan laba rugi, karena 
diakui sebagai beban 
pengalokasian harga perolehan 
untuk beberapa tahun. 
Penyusutan dalam laporan laba 
rugi akan mengurangi 
keuntungan perusahaan. Dalam 
laporan aliran kas penyusutan 

tidak diakui sebagi pengurang 
keuntungan, karena pada saat 
transaksi tidak terdapat 
pengeluaran kas.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Data Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini 
yaitu variable penjualan dan laba bersih 
pada PT HM Sampoerna Tbk mulai tahun 
1998 sampai dengan 2012. Data sebelum 
dianalisa terlebih dahulu diolah oleh 
penulis. 

Metode Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan 
membaca literatur yang berkenan 
dengan topik penelitian ini, berupa data 
data serta penelitian penelitian yang 
menyangkut analisa makroekonomi dan 
mikroekonomi yang dilakukan di 
Indonesia dan di luar negeri. Data dan 
literature yang digunakan berasal dan 
berbasis dari internet serta bahan-bahan 
dari perpustakaan. Literatur yang 
dijadikan acuan tidak hanya media cetak 
berupa buku tetapi juga media 
elektronik, dan soft copy penelitian. 

Metode Analisis Data 

Setelah semua data didapat, lalu 
diolah dengan menggunakan software 
berbantuan statistic, yang biasa 
mengolah data dengan model DVAR dan 
DDVAR.  Setelah hasil didapat, maka akan 
di simpulkan atas penelitian ini. Adapun 
penelitian ini berbentuk kausal, 
mengenai dimensi waktu penelitian 
adalah tahun 1998-2012 untuk data 
variable enjualan dan laba bersih pada PT 
HM Sampoerna. 

Teknik Analisa Data Penelitian  

 Data penelitian sebelum 
digunakan untuk estimasi perlu dilakukan 
serangkaian tahapan pengujian, yaitu: uji 
stationary, dan uji causalitas. Sedangkan 
untuk melihat simultan variabel dengan 
Model DVAR dan DDVAR.. Untuk uji 
Normalitas data dan Heterokedastisitas 
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data akan dilakukan oleh penulias untuk 
melihat apakah data terdistribusi normal 
dan mempunyai varian yang sama.  

A. Uji Akar-Akar Unit (Unit Root Tests) 

 Sebuah seri dikatakan stasioner, 
jika seluruh moment dari seri tersebut 
(rata-rata, varians dan kovarians) 
konstan sepanjang waktu. Phillips-
Perrontest (PPTest) merupakan 
prosedur standard. Namun disini 
peneliti menggunakan uji root test 
dengan model ADF (augmented dickey 
fuller test). 

B. 
UjiKausalitasGranger(GrangerCausality) 

Uji Granger Causality dimaksudkan 
untuk melihat pengaruh masing-
masing variable terhadap variable 
lainnya satu persatu. Dengan 
didasarkan pada hipotesis 
kausalitas Granger.  

C. Model Empiris DVAR dan DDVAR 

Pada model persamaan regresi kita 
mengenal nama variable bebas dan 
variable terikat, maka kalau pada model 
persamaan simultan atau VAR istilah itu 
tidak dipakai, yang digunakan adalah 
nama dengan variable endogen dan 
eksogen. 

Dalam model VAR Variabel endogen 
merupakan variable yang nilainya 
ditentukan oleh model, walaupun tidak 
sama persis, atau dengan kata lain 
variable endogen ini lebih mirip dengan 
variable terikat dalam persamaan regresi, 
yang mana nilanya dapat ditentukan jika 
nilai variable bebasnya telah ditentukan 
terlebih dahulu. 

Kalau variable eksogen, adalah variable 
yang ditentukan diluar model. Dalam 
model simultan dikenal pula dua istilah 
yang berkenaan dengan model yaitu 
structural dan model reduksi atau biasa 
disebut dengn model reduce form. Yang 
disebut dengan model structural 
mempunyai bentuk yang didasarkan 
pada teori yang melandasinya sehingga 
sesuai dengan struktur pasar dan atau 

prilaku pasar. Model structural ini 
mempunyai karakteristik yang terdiri atas 
variable endogen yang berada pada 
sebelah kiri persamaan, sedangkan 
sebelah kanan persamaan adalah 
variable eksogen. Sedangkan model 
DVAR dan DDVAR merupakan 
perpanjangan dari model VAR yang 
dilakukan dengan cara mendifferensikan 
model VAR. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sebelum sebuah model VAR dibangun 
maka terlebih dahulu dilakukan uji data 
atas variable yang akan dilakukan 
penelitian, terutama dengan 
menggunakan uji root test dan uji 
causalitas granger. 

Root test 

Meskipun dapat diidentifikasi secara 
fisual, sering kali uji formal untuk 
mengetahui kestationeran data. Biasanya 
untuk uji root dilakukan apakah pada 
level differensi 1 atau differensi 2, 
apakah memasukkan intercept, intercept 
and trend atau none. Disini penulis 
menggunakan intercept and trend. 

Null Hypothesis: D(RESID01) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -4.405272  0.0232 

Test critical 
values: 1% level  -4.992279  

 5% level  -3.875302  

 10% level  -3.388330  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
Terlihat dari hasil tampilan out put 
dengan alpha 5% nilai augmented dickey 
fuller test sebesar -4.0452 (Yt stationer) 
karena nilai ADF statistic > dari ADF test 
statistic -3.875 ada didaerah penolakan 
H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa data 
penjualan dan laba bersih stationer. 



 

Causality 

 Persamaan regresi yang 
dibangun lebih memusatkan pada 
hubungan satu arah, tetapi dalam 
kenyataannya perilaku ekonomi tidak 
hanya mempunyai hubungan satu arah, 
tetapi juga menujukkan adanya 
hubungan dua arah, yang dikenal dengan 
konsep kausalitas. Pengujian kausalitas 
adalah pengujian untuk menentukan 
hubungan sebab akibat secara peubah 
dalam system VAR. Hubungan sebab 
akibat ini dapat diuji dengan 
menggunakan uji kasualitas granger. 
Berikut hasil tampilan output untuk uji 
kausalitas granger atas variable 
penjualan dan laba bersih mulai dari lag 
1- lag 4. 

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/15/13   Time: 08:56 

Sample: 1 15  

Lags: 1   

    
      Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

    
      NI does not Granger Cause SALES 14  4.24720  0.06377 

  SALES does not Granger Cause NI  7.88596  0.01702 

 
 

 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/15/13   Time: 08:56 

Sample: 1 15  

Lags: 2   

    
      Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

    
      NI does not Granger Cause SALES 13  6.23358  0.02334 

  SALES does not Granger Cause NI  0.98543  0.41441 

 
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/15/13   Time: 08:57 

Sample: 1 15 

Lags: 3 

 
   Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

    
    

  NI does not Granger 
12  2.95700  0.13677 

Cause SALES 

  SALES does not Granger 
Cause NI  1.36603  0.35392 

    
 

 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/15/13   Time: 08:54 

Sample: 1 15 

Lags: 4 

 
   Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

 
   NI does not Granger 

Cause SALES 11  14.5704  0.06525 

  SALES does not 
Granger Cause NI  1.07921  0.53298 

 
 
Pada lag 1 terlihat kalau variable 
penjualan dan laba bersih signifikan 
dengan tingkat alpha 5%, dipastikan 
kedua variable mempunyai hubungan 
dua arah, tetapi ketika lagnya dinaikkan 
menjadi lag 2 dan lag 3 kedua variable 
terlihat mulai tidak signifikan dan tidak 
mempunyai hubungan dua arah, hanya 
satu arah saja, bahkan pada lag 3, tidak 
signifikan sama sekali. Memasuki lag 4, 
hanya mempunyai hubungan searah. Ini 
dapat dipastikan antar variable 
berkausalitas. Satu arah dan dua arah 
pada lag 1. 

MODEL DVAR DAN DDVAR 

 Pengujian arah dengan granger 
causality dari dua variable misalkan X dan 
Y dapat dilakukan dengan menggunakan 
persamaan ADL Berganda atau biasa 
disebut sebagai model Vector Auto 
Regression (VAR). Untuk mendefinisikan 
model ini langkah awal adalah dengan 
mengasumsikan bahwa data kedua 
variable yang digunakan yaitu variable X 
dan variable Y bersifat stationer, maka 
kausalitas dapat diuji dengan dua 
persamaan ADL (p,q). Teknik peramalan 
model VAR merupakan teknik estimasi 
nilai Yt+1 dengan menggunakan model 
VAR dan t = T + 1 dengan menghapus 
komponen error yang bersifat tidak 
dapat diprediksi, maka nilai Yt+1 dapat 
diestimasi dengan mengganti koefisien 
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dalam model untuk Yt+1 dengan nilai 
penduganya sehingga diperoleh 
persamaan Yt+1 = a1 + b(T+1) + cYt-1 + 
DXt-1. Kalau dalan penelitian ini, model 
yang digunakan adalah model DVAR dan 
DDVAR, yang merupakan 
pendifferensikan dan double differensi 
dari model VAR. Berikut hasil tampilan 
outputnya. 

 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 06/15/13   Time: 16:28 

 Sample (adjusted): 4 15 

 Included observations: 12 after 
adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    D(SALES) D(NI) 

   
   D(SALES(-1))  0.183131  0.067460 

  (0.33356)  (0.06553) 

 [ 0.54903] [ 1.02943] 

   

D(SALES(-2)) -0.869928 -0.103539 

  (0.39586)  (0.07777) 

 [-2.19759] [-1.33133] 

   

D(NI(-1))  5.083384  0.751643 

  (1.76006)  (0.34579) 

 [ 2.88819] [ 2.17371] 

   

D(NI(-2))  2.336148  0.006350 

  (0.91799)  (0.18035) 

 [ 2.54484] [ 0.03521] 

   

C  2392067.  371532.6 

  (1550990)  (304714.) 

 [ 1.54228] [ 1.21928] 

   
    R-squared  0.773337  0.663077 

 Adj. R-squared  0.643815  0.470550 

 Sum sq. resids  3.91E+13  1.51E+12 

 S.E. equation  2364559.  464550.5 

 F-statistic  5.970706  3.444069 

 Log likelihood -189.9065 -170.3792 

 Akaike AIC  32.48442  29.22987 

 Schwarz SC  32.68646  29.43191 

 Mean dependent  4716383.  732694.5 

 S.D. dependent  3961980.  638440.6 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  9.44E+23 

 Determinant resid covariance  3.21E+23 

 Log likelihood -358.8139 

 Akaike information criterion  61.46898 

 Schwarz criterion  61.87307 

   
    

 
 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 06/15/13   Time: 09:00 

 Sample (adjusted): 5 15 

 Included observations: 11 after 
adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    D(D(SALES)) D(D(NI)) 

   
   D(D(SALES(-1)))  0.100740  0.078442 

  (0.30530)  (0.04917) 

 [ 0.32997] [ 1.59547] 

   

D(D(SALES(-2))) -0.510697 -0.032906 

  (0.38379)  (0.06181) 

 [-1.33067] [-0.53241] 

   

D(D(NI(-1))) -0.194385 -0.412903 

  (2.30201)  (0.37071) 

 [-0.08444] [-1.11381] 

   

D(D(NI(-2)))  1.930851 -0.043983 

  (0.92390)  (0.14878) 

 [ 2.08990] [-0.29562] 

   

C  1243656.  199310.6 

  (926842.)  (149258.) 

 [ 1.34182] [ 1.33534] 

   

    R-squared  0.596957  0.517694 

 Adj. R-squared  0.328261  0.196157 

 Sum sq. resids  4.87E+13  1.26E+12 



 

 S.E. equation  2850313.  459011.8 

 F-statistic  2.221683  1.610059 

 Log likelihood -175.7669 -155.6797 

 Akaike AIC  32.86671  29.21449 

 Schwarz SC  33.04757  29.39536 

 Mean dependent  884807.8  164730.7 

 S.D. dependent  3477701.  511962.5 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  1.69E+24 

 Determinant resid covariance  5.03E+23 

 Log likelihood -331.3809 

 Akaike information criterion  62.06925 

 Schwarz criterion  62.43097 

       
 Dapat kita lihat untuk model 
DVAR dan DDVAR diatas bahwa variable 
penjualan dan laba bersih sangat 
signifikan, dengan nilai konstanta untuk 
model DDVAR setengah dari model 
DVAR. Sedangkan nilai adjusted R 
Squared yang dihasilkan sangat rendah, 
namun sedikit lebih tinggi dengan model 
DVAR. Nilai AIC dan SIC yang dihasilkan 
lebih baik dengan model DDVAR 
dibandingkan model DVAR, maka 
dipastikan bahwa model yang terbaik 
bukan model DVAR atau DDVAR.  

KESIMPULAN 

DVAR dan DDVAR model telah menjadi 
semakin populer di kalangan ekonomika 
dan keuangan untuk peramalan suatu 
tujuan. Penelitian ini menggambarkan 
langkah-langkah yang terlibat dalam 
merancang dan membangun DVAR real-
time dan model peramalan DDVAR untuk 
peramalan sebuah data keuangan 
perusahaan. Sebenarnya ada tiga model 
DVAR dan model DDVAR, yaitu VAR 
terbatas, VAR Bayesian dan VAR 
bersyarat. Model ini diperkirakan 
menggunakan data tahunan pada sebuah 
perusahaan yang terdaftar di BEI. 
Penelitian ini menggunakan data kinerja 
perkiraan out-of-sampel berbagai model 
selama periode 2006 - 2012, dan 
menyelidiki kemampuan perkiraan 
berbagai variabel kandidat bawah model 
VAR Bayesian. 

 Dibandingkan dengan model 
terbatas VAR dan model time series 
univariat alternatif, DVAR dan model 
DDVAR pada umumnya memberikan 
perkiraan yang lebih akurat untuk model 
sebuah peramalan. Metode ini sangat 
mengurangi masalah dimensi dari model 
berjangka seri dengan memberlakukan 
pembatasan sebelum eksak pada model 
parameter, sehingga mengakibatkan 
peningkatan efisiensi dalam estimasi 
parameter dan, akibatnya, kesalahan 
out-of-sample perkiraan yang lebih kecil. 
Selain itu, makan di variabel perkiraan 
asing lebih akurat tampaknya lebih 
meningkatkan model DVAR dalam 
kerangka peramalan bersyarat, 
menegaskan pentingnya variabel 
eksternal dalam menentukan sebuah 
peramalan data keuangan. 

 Dalam kelas DVAR dan model 
DDVAR, akurasi perkiraan tampaknya 
tergantung pada spesifikasi dari fungsi 
distribusi sebelumnya, khususnya 
standar deviasi, dari matriks koefisien. 
The DVAR berkinerja terbaik dan model 
DDVAR untuk penjualan dan net income 
yang cenderung berbeda dalam derajat 
mereka sesaat dan estimasi sampel. 
Relatif ketat sebelum dalam kombinasi 
dengan bergulir estimasi tampaknya 
menghasilkan RMSEs rendah atau tinggi 
untuk sebuah peramalan, sementara 
relatif longgar sebelumnya dalam 
kombinasi dengan estimasi rekursif 
muncul untuk memproduksi RMSEs 
rendah untuk perkiraan pertumbuhan 
output. Setelah bersyarat perkiraan 
dianggap, bagaimanapun, model VAR 
Berbeda dengan relatif longgar 
sebelumnya dalam kombinasi dengan 
estimasi rekursif muncul untuk 
menghasilkan perkiraan inflasi yang 
paling akurat. 

 Singkatnya, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kerangka VAR yang 
berbeda menggabungkan pengaruh 
eksternal menyediakan alat praktis dan 
menjanjikan untuk menghasilkan 
perkiraan yang cukup akurat untuk 
variabel data keuangan sebuah 
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perusahaan. Kerangka ini bisa menjadi 
suplemen yang berguna untuk suite kami 
model, memungkinkan kita untuk cross-
check perkiraan terbuat dari sebuah 
model perkiraan keuangan yang kita 
gunakan, sehingga berpotensi 
meningkatkan akurasi perkiraan 
penelitian yang dilakukan. 
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PENGARUH BUNGA DEPOSITO  DAN PERTUMBUHAN KURS DOLAR AS  TERHADAP 
PERTUMBUHAN GNP, DAN DAMPAKNYA TERHADAP RETURN SAHAM BEREDAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA 

OLEH 

AKHMAD SODIKIN 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bunga deposito terhadap 
pertumbuhan GNP, mengetahui pengaruh pertumbuhan kurs dolar AS  terhadap 
pertumbuhan GNP, mengetahui pengaruh bunga deposito dan pertumbuhan kurs dolar AS 
terhadap pertumbuhan GNP dan pengaruh bunga deposito dan pertumbuhan kurs dolar 
AS terhadap return saham melalui pertumbuhan GNP.  

Penelitian ini menggunakan data seluruh saham di Bursa Efek Indonesia periode 
1999 sampai dengan tahun 2010. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis 
jalur dan menggunakan persamaan regresi berganda (multiple regression). Untuk 
mengetahui pengaruh pengaruh variabel secara parsial digunakan uji t dan untuk 
mengetahui pengaruh secara parsial digunakan uji F. 

Berdasarkan pada analisis data diketahui bahwa bunga deposito tidak berpengaruh 
secara signifikan  terhadap pertumbuhan GNP, pertumbuhan kurs dolar AS  tidak 
berpengaruh  secara signifikan terhadap pertumbuhan GNP, dan bunga deposito dan 
pertumbuhan kurs dolar AS secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 
GNP. Disamping bunga deposito dan pertumbuhan kurs dolar AS tidak berpengaruh 
terhadap return saham melalui pertumbuhan GNP.  

 

 

PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Investor yang ril menginginkan 
tingkat keuntungan yang tinggi dalam 
berinvestasi di pasar modal. Keuntungan 
tersebut dapat diperoleh dari selisih dari 
harga jual dengan harga beli saham 
ditambah dengan dividen. Dalam hal ini 
berlaku tingkat keuntungan yang tinggi 
akan diikuti tingginya risiko tersebut (the 
higher return the higher risk). 

Dalam teori capital assets pricing 
model (CAPM) tingkat keuntungan 
investasi tersebut diperoleh dari tingkat 
keuntungan bebas risiko yang dinyatakan 
dengan tingkat suku bunga bebas risiko 
ditambah keuntungan pasar dikurangi 
dengan keuntungan investasi. Atau 
dinyatakan sebagai ri=rf+β(rm-rf) atau 
dalam bentuk yang lebih sederhana 
beberapa penelitian menyebutkan 

dengan model tunggal yang dinyatakan 
dengan ri=a+ βrm+e. Dalam hal ini berarti 
tingkat kuntungan saham dipengaruhi 
oleh tingkat keuntungan pasar (Sharp, 
Litner dan Mossin,  1960). 

Pada teori Arbitrage Pricing 
Model (APT), Roll dan Ross (1980) 
menambahkan bahwa tingkat 
keuntungan yang diharapkan dapat 
dipeoleh dari model persamaan yang 
terdiri dari beberapa variabel yang tidak 
hanya satu variabel tetapi meliputi 
variabel ekonomi makro dan variabel 
lain. Tingkat keuntungan saham yang 
dipengaruhi oleh banyak variabel 
tersebut dapat digambarkan dengan 
persamaan tr=b0+b1X1+b2X2+…+bnXn 
dalam hal init r adalah tingkat 
keuntungan saham, b adalah koefisien 
variabel. 

Berkaitan dengan teori tersebut 
maka dalam hal ini akan dianalisis 
pengaruh variabel suku bunga deposito . 
Tingkat suku bunga deposito 



 

menunjukkan besarnya suku bunga 
deposito. Semakin besar suku bunga 
deposito berdampak pada pada minat 
investor untuk menanam dananya dalam 
bentuk deposito. Hal ini berdampak pada 
penurunan keuntungan harga saham 
karena banyak investor yang melakukan 
aksi jual saham. 

Pada hubungan nilai kurs dolar 
dan keuntungan saham, hubungan 
tersebut bersifat negatif. Dengan 
kenaikan nilai kurs dolar terhadap rupiah 
diharapkan investor melakukan aksi 
penukaran sejumlah mata uang dolar 
terhadap rupiah karena menginginkan 
keuntungan. Dolar yang tertanam pada 
saham akan berkurang. Pada sisi 
perusahaan, kenaikan mata uang dolar 
akan berdampak pada kenaikan biaya 
produksi. Kenaikan biaya produksi akan 
berdampak pada tingnya harga jual 
produk dan berdampak pada tingkat 
keuntungan yang menurun. Tingkat 
keuntungan yang menurun akan 
direspon oleh investor di bursa efek 
dengan melakukan aksi jual saham 
sehingga keuntungan saham akan 
berkurang. 

Keuntungan saham diperoleh 
dari selisih antara harga jual saham 
dengan harga beli ditambah dengan 
dividen yang diterima kemudian dibagi 
dengan harga beli saham tersebut. 
Keuntungan saham memiliki nilai yang 
lebih besar dari tingkat deposito. Tingkat 
keuntungan saham memiliki korelasi 
dengan risiko. Pada teori CAPM 
disebutkan bahwa tingkat keuntungan 
saham dibagi menjadi 2 yaitu tingkat 
keuntungan saham itu sendiri dan tingkat 
keuntungan pasar. Tingkat keuntungan 
saham diperoleh dari pembagian selisih 
harga jual dan beli ditambah dengan 
dividen dibagi dengan harga beli. 
Keuntungan pasar merupakan selisih 
tingkat keuntungan seluruh saham dibagi 
dengan harga beli saham tersebut. Untuk 
menghitung tingkat keuntungan saham 
tersebut maka digunakan data Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG 
disusun oleh bursa efek dengan membagi 

harga pada saat tertentu dengan tahun 
dasar. Tingkat keuntungan saham 
tersebut akan berdampak pada risiko 
yang dihadapi oleh investor. Semakin 
tinggi keuntungan yang diharapkan maka 
akan semakin tinggi risiko tersebut. 

Pada penelitian ini akan dianalisis 
pengaruh bunga deposito terhadap 
pertumbuhan GNP pengaruh 
pertumbuhan kurs dolar AS  terhadap 
pertumbuhan GNP, pengaruh bunga 
deposito dan pertumbuhan kurs dolar AS 
terhadap pertumbuhan GNP dan 
pengaruh bunga deposito dan 
pertumbuhan kurs dolar AS terhadap 
return saham melalui pertumbuhan GNP.  

 

METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan 

Data yang digunakan pada 
penelitian ini data harga saham industri 
manufaktur yang terdaftar di bursa efek 
Indonesia periode 2002 sampai dengan 
2010. Data yang telah disusun kemudian 
dianalisis dengan menggunakan analisis 
jalur.  

 

Model yang digunakan 

Model analisis yang digunakan 
menggunakan analisis jalur (path 
analysis). Bentuk analisis jalur dapat 
digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Disain penelitian 

Penelitian ini menggunakan data 
seluruh saham di Bursa Efek Indonesia 
periode 1999 sampai dengan tahun 2010. 
Data tersebut dianalisis dengan 
menggunakan analisis jalur dan 
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menggunakan persamaan regresi 
berganda (multiple regression). Untuk 
mengetahui pengaruh pengaruh variabel 
secara parsial digunakan uji t dan untuk 
mengetahui pengaruh secara parsial 
digunakan uji F. 

 

PEMBAHASAN 

Analisis pengaruh variabel secara parsial 

Pada analisis ini akan dilakukan 
pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel bebas secara parsial. Model yang 
diperoleh pada analisis pengaruh variabel 
bunga deposito (X2),  kurs dolar (X3) 
terhadap pertumbuhan ekonomi (X1). 
Hasil analisis dengan menggunakan 
program Lisrel 8.0 diperoleh hasil sebagai 
berikut. 

 

Gambar 2 Hasil analisis dengan Lisrel 

X1 = 0.0572  - 0.135*X2 - 0.0344*X3, 
Errorvar.= 0.00585 , R² = 0.00450 

 Standerr  (0.0654)  (0.546)    (0.184)               
(0.00190)               

 Z-values   0.874    -0.248     -0.187                 
3.074                  

 P-values   0.382     0.804      0.852                 
0.002     

 Sumber:  data dianalisis 

Berdasarkan pada hasil analisis di 
atas diketahui bahwa nilai p value  t 
untuk pengaruh x2 terhadap x1 sebesar 
0,804. Nilai tersebut lebih besar 
dibandingkan dengan tingkat kesalahan 
yang digunakan yaitu 0,05. Sedangkan 
pengaruh x2 terhadap x1 berdasarkan 
pada hasil analisis jalur sebesar -0,14. Hal 
ini berarti jika tingkat bunga deposito 
naik maka pertumbuhan ekonomi turun.  
Hal ini sesuai dengan teori meskipun 
dalam pengujian pengaruhnya tidak 
signifikan. 

Pada analisis pengaruh x3 
terhadap x1 dapat dilihat bahwa nilai p 
value  sebesar 0,852. Nilai ini juga lebih 
besar dari 0,05. Korelasi antara x3 

terhadap x1 sebesar 0,02. Korelasi ini 
kecil sehingga tidak pengaruh secara 
signifikan variabel kurs dolar terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Nilai korelasi 
juga bersifat negative artinya nilai kurs 
dolar yang nail mengakibatkan 
pertumbuhan ekonomi turun. Hal ini 
sesuai dengan teori, meskipun dalam 
pengujian ternyata tidak signifikan. 

Pada analisis pengaruh 
pertumbuhan ekonomi terhadap return 
saham diperoleh korelasi sebesar -0,18. 
Korelasi ini negative yang berarti jika 
pertumbuhan ekonomi naik maka akan 
menurunkan tingkat return yang 
diharapkan. Namun hal ini tidak sesuai 
dengan teori. 

Hasil analisis tersebut dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini 

Gambar 3. Pengaruh pertumbuhan 
ekonomi terhadap return saham 

 X4 = 0.0225  - 0.178*X1, Errorvar.= 
0.0226  , R² = 0.00815 

 Standerr  (0.0392)  (0.451)              
(0.00735)               

 Z-values   0.575    -0.394                3.074 

 P-values   0.566     0.693                0.002    

Sumber: data dianalisis 

Sedangkan analisis jalur dapat dilihat 
pada gambar berikut 

 

Gambar 4. Analisis jalur 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada gambar 
analisis jalur diatas dapat dijelaskan 
bahwa korelasi antara variabel tingkat 
bunga (x2) dan variabel nilai kurs dolar 
(x3) bernilai 0,00. Nilai tersebut kecil 
sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 
x2 dan x3 tidak memmiliki korelasi yang 

 



 

besar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
terhadai adanya multikolinieritas pada 
variabel tersebut. 

Nilai error term pada model 
pertama sebesar 0,01 sedangkan nilai 
error term pada model ke dua adalah 
0,02. Nilai ini kecil. Model yang memiliki 
nilai eror term besar berdampak pada 
tinggi tingkat eror analisis. Eror tersebut 
dapat dihitung dengan mengurangkan 
nilai estimasi dengan nilai rilnya. 

Pengaruh tingkat sukuu bunga 
dan kurs dolar terhadap return saham 
melalui pertumbuhan ekonomi memiliki 
korelasi sebesar -0,18. Nilai korelasi 
tersebut cukup kecil. Hal ini berarti 
pengaruh variabel melalui pertumbuhan 
ekonomi diprediksi kecil. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada analisis data 
diketahui bahwa bunga deposito tidak 
berpengaruh secara signifikan  terhadap 
pertumbuhan GNP, pertumbuhan kurs 
dolar AS  tidak berpengaruh  secara 
signifikan terhadap pertumbuhan GNP, 
dan bunga deposito dan pertumbuhan 
kurs dolar AS secara simultan tidak 
berpengaruh terhadap pertumbuhan 
GNP. Disamping bunga deposito dan 
pertumbuhan kurs dolar AS tidak 
berpengaruh terhadap return saham 
melalui pertumbuhan GNP.  

Pada analisis korelasi antara x3 
terhadap x1 sebesar 0,02. Korelasi ini 
kecil sehingga tidak pengaruh secara 
signifikan variabel kurs dolar terhadap 
pertumbuhan ekonomi. korelasi antara 
variabel tingkat bunga (x2) dan variabel 
nilai kurs dolar (x3) bernilai 0,00. Nilai 
tersebut kecil sehingga dapat dikatakan 
bahwa variabel x2 dan x3 tidak memmiliki 
korelasi yang besar. 

Pengaruh tingkat sukuu bunga 
dan kurs dolar terhadap return saham 

melalui pertumbuhan ekonomi memiliki 
korelasi sebesar -0,18. Nilai korelasi 
tersebut cukup kecil. Hal ini berarti 
pengaruh variabel melalui pertumbuhan 
ekonomi diprediksi memiliki keterkaitan 
yang kecil. 

 

Saran 

Investor dalam menginvestasikan 
dananya disarankan untuk tetap 
mempertimbangkan tingkat bunga dan 
kurs dolar. Meskipun tingkat bunga dan 
kurs dolar tersebut tidak berpengaruh 
secara signifikan namun memiliki korelasi 
yang negative. Artinya jika saru variabel 
naik maka akan berdampak pada 
penurunan variabel lain. 
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Survei Akses Keuangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

di Kabupaten Tegal 

 

Oleh:  

Dr.Ahmad Subagyo 

Dosen Tetap STIE GICI Depok, Jl. Margonda Raya No. 224 Depok – Jawa Barat 

Abstract, This survey study was conducted to determine the condition of access to finance 
of small and medium industries ( SMEs ) in Tegal metallurgy and get ideas for solutions to 
the problems faced by the SME - SMI . The sampling method used in this survey was 
purposive sampling . Of the 29 businesses that have specialized in the manufacture of ship 
components in Tegal regency , 20 of which were included as respondents in this survey with 
the main objective to find out their views on access to finance at this time . Most of the 
SMEs Metal components in Tegal shipping only access working capital ( in the form of 
supply of raw materials ) through the family and friends of their business . Practice 
payments due in supplying raw materials that have price difference Rp.2000 , compared -
/Kg payment " cash " has caused dissatisfaction IKM , especially for the procurement of raw 
materials in large volumes . Most of the components of the shipping business in Tegal not 
use formal financial institutions in their business transactions . Only six businesses who 
have used public funds through bank loans. SMEs that do not have the experience to 
borrow from the Bank stating that the reason they do not have access to banking because : 
( 1 ) how - fixed mortgage payments are very burdensome , ( 2 ) there is no flexibility Bank 
in payment patterns , and ( 3 ) the negative impact of the bankruptcy of one of IKM in Tegal 
after getting a loan from the Bank , and others do not give reasons and comments . In short 
, the various financial institutions for which they know can not provide loan services 
tailored to the pattern / shape their cash - flow . 

 

Keyword: Small and Medium Industry (SMIs), financial access, Financial Institutio



 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Populasi IKM pengecoran non-
ferro 20 dan tersebar di Desa Lemahduwur 
dan Pesarean Kecamatan Adiwerna. 
Mereka mengolah limbah kuningan dan 
alumunium untuk menjadi bahan 
pengecoran. Mereka memasok bahan 
kuningan dan alumunium (ingot) untuk 
IKM komponen perkapalan di Kabupaten 
Tegal dan Industri di luar Tegal.Populasi 
pedagang rongsok kuningan dan 
alumunium sekitar 15 orang dan tersebar 
di Desa Lemahduwur dan Pesarean 
Kecamatan Adiwerna. Mereka memasok 
bahan rongsok kuningan dan alumunium 
untuk sebagai dijadikan sebagai bahan 
campuran pengecoran. Disamping 
memasok UKM komponen perkapalan, 
mereka juga memasok industri logam 
lainnya. 

 

 Usaha industri komponen logam 
perkapalan di Tegal terkosentrasi di Desa 
Kebasen, Kecamatan Talang. Populasi 
industri logam kurang lebih 120 IKM, ada 
29 perusahaan diantaranya memiliki 
“spesialisasi” komponen kapal. Pembeli 
utama komponen kapal: Tegal, Semarang, 
Cirebon, Jakarta, Surabaya. Mulai tahun 
2013 para pengusaha di bidang industry 
logam yang berlokasi di sekitar Desa 
Kebasen, Kecamatan Talang, Kabupaten 
Tegal bersepakat mendirikan Koperasi 
Mandiri Sejahtera (KMS). 

 

 Produk yang dihasilkan oleh IKM 
Logam antara lain komponen-komponen 
kapal niaga seperti ; pintu kedap, jendela 
kapal, baut kupu-kupu, handel pintu, 
nepel, kipas, kili-kili, gate valve, dsb. Ada 
Sembilan pelaku IKM komponen kapal yang 
punya “spesialisasi” untuk kapal niaga. (1) 

CV Setia Kawan, (2) Utama Rajin Teknik, (3) 
Karya Manunggal, (4) Hasil Putra Karya, (5) 
Sani, (6) Nadin, (7) Ali Langgen, (8) Lulu 
Putra Mandiri dan (9) Haira. Produk yang 
dihasilkan untuk kapal rakyat terdiri 
kemudi kapal, pompa PC (pompa keong), 
dsb. Terdapat 20 pelaku IKM komponen 
kapal yang punya “spesialisasi” untuk kapal 
rakyat. Salah satu pelaku IKM yakni UD. 
Rizki Saputra. 

 

 Kabupaten Tegal merupakan salah 
satu daerah Kabupaten di provinsiJawa 
Tengah dengan ibu kota Slawi. Wilayah ini  
terbagi atas 18 Kecamatan, 281 Desa dan 6 
Kelurahan.Sektor industri mempunyai 
posisi cukup dominan dimana pada tahun 
2011 memberi kontribusi melalui PDRB 
sebesar 25.81%. Potensi industri secara 
umum ada sejumlah 28.473 unit usaha dan 
117.198 tenaga kerja. Dari potensi tersebut 
2.761 unit usaha adalah bergerak disektor 
perlogaman berupa peralatan rumah 
tangga dan peralatan pertanian serta 
produk menengah berupa komponen 
otomotif dan kapal.Kabupaten Tegal 
merupakan sentra hasil produksi logam 
yang diandalkan sejak era pemerintahan 
kolonial Belanda. 

 

1.2 Metodologi Survei 

 

 Penelitian survei ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui kondisi 
akses keuangan Industri kecil menengah 
(IKM) perlogaman di Tegal serta 
mendapatkan gagasan untuk mendapatkan 
solusi atas permasalahan yang dihadapi 
oleh IKM-IKM tersebut. Metode sampling 
yang digunakan dalam survei ini adalah 
purposive sampling.  

 

Adapun outline servei disusun sebagai 
berikut: 



 

45 JURNAL GICI VOL.3, NO.3 TAHUN 2013 

 

Sampel : 20 usaha dari industry komponen 
logam perkapalan, Desa Kebasen, 
Kecamatan Talang 

Metode :  Wawancara langsung dengan 
format kuisoner terlampir (isi 
pertanyaan sebagai berikut) 

-  Profil usaha 

-  Sumber modal kerja 

-  Transaksi dengan 
perbankan 

-   Rencana investasi 

Periode : Tanggal 20 ~ 21 September, 2013 

 

1.3 Karakteristik Responden 

 

 Dari 29 usaha yang memiliki 
spesialisasi dalam pembuatan komponen 
kapal di Kabupaten Tegal, 20 diantaranya 
dilibatkan sebagai responden dalam survei 
ini dengan tujuan utama untuk mengetahui 
pandangan mereka terhadap akses 
keuangan pada saat ini. Survey yang  
dilakukan pada tanggal 21 September 2013 
ini juga menunjukkan status badan hukum 
serta skala usaha yang meliputi omzet, 
aset, dan tenaga kerja dari IKM komponen 
Logam, seperti berikut ini: 

 

1) Legalitas badan hukum usaha 

 
Semua usaha yang disurvei beroperasi 
sebagai IKM,tapi belum memiliki 
badan hukum (perseroan terbatas, 
Firma, CV, PT). Namun dari jumlah 
yang 20 tersebut, sebanyak 11 IKM 
telah memiliki badan usaha 
(perseorangan) dan memperoleh ijin 
usaha dalam bentuk usaha dagang 
(UD), sedangkan sisanya sebanyak 9 
IKM belum memiliki ijin usaha 
(perseorangan). 

 

 

 

2) Omzet penjualan (tahunan) 

 
 Omzet penjualan yang dihasilkan 
dari hasil penjualan produk selama 
satu tahun oleh IKM industri 
komponen perkapalan di Tegal 
memiliki interval antara Rp. 
90.000.000,- Rp. 2.160.000.000,-. 
Sedangkan rata-rata omzet mereka 
adalah sebesar Rp. 678.700.000,-. 

 

 

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa 
sebagian besar responden (17 IKM) 
masuk dalam kategori usaha kecil 
dengan skala omzet penjualan 
pertahun sebesar Rp 300 juta sampai 
Rp 2,5 miliar, serta terdapat 3 IKM 
yang masuk dalam kategori usaha 
mikro (omset penjualan kurang dari 
Rp. 300 juta pertahun). Sebagai 
catatan, klasifikasi ini didasarkan pada 
UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 

 

3) Nilai asset 

 Nilai asset bersih yang dimiliki oleh 
pelaku IKM responden paling rendah 
sebesar Rp. 30.000.000 dan paling 
besar Rp. 600.000.000,-, sedangkan 
rata-rata sebesar Rp. 112.500.000,-. 
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Dari  tabel di atas terlihat bahwa 
sebagian besar responden (15 IKM) 
masuk dalam kategori usaha kecil 
dengan 

2 

nilai kepemilikan aset antara Rp 50 
juta sampai Rp 500 juta dengan empat 
IKM sisanya masuk dalam kategori 
usaha mikro dan satu responden 
masuk dalam kategori skala usaha 
menengah (nilai aset di atas Rp 
500juta) Klasifikasi ini juga 
berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 
tentang UMKM. 

 

4) Jumlah karyawan 

 
 IKM responden dalam menjalankan 
usahanya didukung oleh SDM, baik 
yang dimiliki oleh keluarga sendiri 
maupun menggunakan tenaga dari 
luar keluarga. Jumlah karyawan yang 
bekerja di IKM responden dapat 
dilihat dalam gambar berikut ini: 

 

 
 
 Mayoritas usaha responden (12 
IKM) memiliki tenaga kerja antara 
enam s.d. sepuluh orang. Kemudian 
ada enam IKM yang memiliki tenaga 
kerja kurang dari enam orang dan 
sisanya (2 IKM) masing-masing hanya 
memiliki satu orang tenaga kerja. 

 

II. KONDISI AKSES KEUANGAN 

 

2.1.   Modal Kerja 

 

2.1.1   Sumber Pendanaan Modal Kerja 

Dari 20 usaha responden, hanya ada 1 
(satu) usaha yang tidak tergantung pada 
pinjaman dalam menjalankan bisnis dan 
pendanaan terhadap biaya operasional 
mereka. Hampir seluruhnya (19 usaha) 
telah terbiasa dengan pinjaman sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari usaha 
mereka. 

 

2.1.2   Sumber Modal Pinjaman dan 
Penggunaan 

 Dari 19 IKM yang menggunakan 
pinjaman dalam menjalankan bisnis 
mereka, hampir seluruhnya (17 IKM) 
sangat tergantung kepada pinjaman dari 
teman dan keluarga mereka, serta 14 dari 
17 IKM tersebut mendapatkan pinjaman 
semata-mata hanya dari keluarga atau 
teman usahanya saja. Pinjaman yang 
mereka terima sebagian besar 
dipergunakan bagi pengadaan bahan baku. 
Ada pula sebagian kecil IKM yang telah 
mendapatkan pinjaman dari Bank Umum 
guna modal kerja serta ada juga IKM yang 
telah mengakses  lembaga keuangan non-
bank, misalnya Koperasi simpan pinjam 
dan sejenisnya, namun hal ini terbatas 
hanya pada satu (1) IKM saja. 

 

 

 

 Sebagaimana telah dijelaskan, 
pemanfaatan pinjaman oleh IKM 
umumnyadipergunakan untuk 
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Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu opsi jawaban.
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menyediakan bahan baku. Dari 17 IKM 
tersebut, ada empat IKM yang 
menggunakan fasilitas pinjamannya guna 
membiayai (pembelian) peralatan kerja 
(mesin). Sebagai catatan, mereka yang 
menggunakan fasilitas pinjaman guna 
pembelian peralatan (mesin) adalah 
mereka yang mendapatkan fasilitas 
pinjaman dari Bank Umum.  

4 

2.1.3 Kepuasan terhadap Sumber 
Pinjaman 

 Dari 14 IKM yang mendapatkan 
pinjaman semata-mata hanya dari keluarga 
dan teman usahanya (dalam bentuk bahan 
baku pada sebagian kasus), terdapat 10 
IKM yang menyatakan “ketidakpuasan” 
mereka terhadap sumber pinjaman modal 
kerja tersebut. Indikasi ketidakpuasan ini 
tercermin dari adanya selisih biaya 
pembelian bahan baku secara tunai 
dibandingkan dengan pembayaran 
“tempo” atau hutang. Dengan kata lain, 
hanya ada empat IKM yang menyatakan 
“puas” dengan kondisi ini. 

 

 

 

 

 

 Sebagai contoh, adanya kesenjangan 
antara pembayaran “tunai” dibandingkan 
dengan pembayaran “tempo” sebesar Rp 
2000,-/Kg (berdasarkan periode 
pembayaran tempo per-bulan). Faktor 

inilah yang menyebabkan banyak IKM 
merasakan ketidakpuasan, terutama 
terkait penyediaan bahan baku dalam 
volume yang besar. Anggapan ini juga 
dirasakan oleh mereka yang mendapatkan 
pinjaman dari Bank (dua IKM). 

 

 Kemudian 4 (empat) IKM yang 
mengakses pinjaman dari Bank ternyata 
juga merasakan ketidakpuasan terhadap 
sumber pinjaman tersebut, alasannya 
adalah biaya pinjaman (bunga) yang tinggi. 
Namun disisi lain, ada 4 (empat) IKM yang 
menyatakan puas dengan sumber 
pinjamannya, yaitu: tiga IKM yang 
mendapatkan pinjaman hanya dari 
keluarga/teman usaha  dan satu IKM yang 
hanya mendapatkan akses pinjaman dari 
lembaga keuangan non-bank (KSP). 

 

2.2 Akses IKM ke Perbankan 

2.2.1 Pengalaman Akses Pinjaman ke 
Perbankan 

 Berdasarkan pengalaman IKM 
responden dalam berhubungan dengan 
Bank Umum, ada 6 (enam) IKM yang sudah 
pernah mengakses pinjaman ke Bank 
dengan 4 (empat) diantaranya masih aktif 
sebagai nasabah Bank Umum.  
Pemanfaatan pinjaman dipergunakan 
untuk pemenuhan modal kerja berupa 
bahan baku dan pembelian peralatan 
produksi (mesin).  Mereka ini merasakan 
kemudahan dalam mengakses ke 
Perbankan.                                            

 

 

2.2.2 Alasan IKM tidak Mengakses ke 
Perbankan 

 Pada 14 IKM yang tidak pernah 
punya pengalaman meminjam dana dari 
Bank, sebanyak empat IKM memiliki alasan 
keberatan yang sama yaitu terkait 
“pembayaran sistem angsuran 
(pokok+bunga) secara tetap”  dan tidak 
ada fleksibilitas Bank dalam pola 
pembayaran. Sebanyak tiga IKM 
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Gambar 6: Kepuasan Responden terhadap Sumber Pinjaman
(usaha dengan hanya akses ke sumber keluarga/ teman) 
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mengemukakan adanya kabar negatif 
tentang kebangkrutan dari salah satu IKM 
di Tegal setelah mendapatkan pinjaman 
dari Bank. Sedangkan yang lainnya tidak 
memberikan alasan dan komentar. 

 

2.2.3 Keinginan untuk Memperoleh atau 
Meningkatkan Pinjaman 

 Seluruh IKM memiliki keinginan guna 
memperoleh atau meningkatkan pinjaman 
dari Bank, dengan lebih dari separuh (11 
IKM) tertarik untuk mengakses ke 
Perbankan. Sementara dari enam IKM yang 
pernah menjadi debitur Bank, lima IKM 
diantaranya memiliki keinginan untuk 
kembali mengajukan kredit Bank. 

 

 Bagi lima IKM tersebut, hal-hal yang 
dapat merangsang mereka untuk 
mengajukan pinjaman adalah: (i) 
Memenuhi pesanan usaha (dua IKM); serta 
(ii) Adanya tingkat suku bunga, cara 
pembayaran cicilan, dan persyaratan 
pinjaman yang lebih fleksibel (tiga IKM). 
Adapun bagi enam IKM lainnya, yang tidak 
memiliki pengalaman dengan Bank, 
terdapat keinginan untuk mengakses Bank 
jika kondisi dan persyaratannya (cara 
pembayaran dan tingkat suku bunga 
khusus) disesuaikan dengan jenis usaha 
IKM. Selain itu, IKM-IKM ini juga 
mengemukakan bahwa plafon pinjaman 
sebaiknya sesuai dengan kebutuhan 
mereka. 

 

2.3 Rencana Investasi 

 

2.3.1  Rencana Investasi dan Kebutuhan 

 Sebagian besar IKM (17 responden) 
telah memiliki keinginan untuk 
mengembangkan usaha melalui investasi. 
Bentuk investasi yang mereka rencanakan 
sebagaian untuk meningkatkan persediaan 
bahan baku dan sebagaian kecil lainnya 
berencana untuk membeli peralatan 
(mesin) produksi. Namun mereka tidak 

secara khusus menunjukkan spesifikasi 
mesin yang mereka butuhkan.  

 

2.3.2   Potential Sources of Investment 
Capital 

 Sebanyak 17 IKM ternyata telah 
memiliki rencana untuk melakukan 
investasi namun mereka belum 
mengetahui sumber permodalannya. Lebih 
dari separuh responden (12 IKM) belum 
memiliki gagasan mengenai sumber 
permodalan. Mereka menyatakan bahwa 
berbagai persyaratan perbankan, termasuk 
di dalamnya sistem pembayaran angsuran, 
dirasakan sangat memberatkan. Terdapat 
empat IKM yang mengindikasikan 
ketertarikan mereka kepada lembaga 
keuangan non-bank (KSP) sebagai sumber 
permodalannya, dengan 3 (tiga) IKM  
diantaranya menyatakan bahwa Bank 
Umum sulit sekali memahami karakter dan 
kondisi keuangan industri komponen 
logam. 

 

2.4 Manajemen Keuangan 

 

2.4.1  Pembukuan Keuangan 

 Sebagian besar IKM (17 IKM) telah 
melakukan pembukuan (mungkin hanya 
berupa catatan kas masuk dan kas keluar) 
dalam menjalankan kegiatan bisnis 
mereka. Namun mereka belum memiliki 
staf khusus di bidang pembukuan (16 IKM 
bahkan menyatakan “tidak ada”). Pemilik 
menganggap hal ini sebagai sesuatu yang 
mudah dan pekerjaan ini sebagian 
dijalankan oleh istri mereka. Demikian juga 
halnya dengan pengelolaan arus kas yang 
dikelola sendiri oleh para pemilik dan istri 
mereka. 

 

 

2.4.2   Keinginan untuk Pelatihan 
Pembukuan/ Managmen Keuangan 

 Tiga IKM yang tidak melakukan 
kegiatan pembukuan sebenarnya memiliki 
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keinginan untuk mendapatkan 
pengetahuan tentang pembukuan. Sebagai 
tambahan, sebanyak 19 IKM, atau boleh 
dikatakan hampir semuanya, menunjukkan 
ketertarikan untuk mengikuti pelatihan 
manajemen keuangan dan pembukuan 
(yang diselenggarakan oleh BDS). Mereka 
mengungkapkan adanya kebutuhanyang 
kuat bagiserangkaianpelatihan 
keuanganterkait penguatan aksesibilitas 
terhadap sumber keuangan formal di masa 
yang akan datang. 

 

 

III. LEMBAGA KEUANGAN DAN SKEMA 
PENDANAAN YANG TERSEDIA 

 

 

 Lembaga layanan keuangan di 
Kabupaten Tegal dapat digolongkan 
menjadi dua institusi yaitu 1) Lembaga 
Keuangan Bank (LKB), dan 2) Lembaga 
Keuangan Bukan Bank (LKBB). 

 

Penyediaan jasa keuangan di Indonesia 
dilakukan baik oleh lembaga keuangan 
formal maupun non-formal1.  Posisi 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) dalam 
sistem keuangan sebagai salah satu 
komponen penyedia jasa keuangan yang 
kepemilikan dan sasaran layanannya 
terbatas kepada anggotanya sendiri. 
Berikut gambaran posisi KSP-USP diantara 
lembaga keuangan lainnya.  

 

Gambar 8. Skema Sistem Keuangan di 
Indonesia (Kasus di Tegal) 

                                                           
1Lembaga keuangan formal merupakan lembaga 

keuangan yang mendapatkan ijin operasional 
dari Bank Indonesia, Bapepam-LK, atau 
Kementerian Koperasi dan UMKM, 
sedangkan LK non-formal adalah Lembaga 
Keuangan yang endapatkan ijin operasional 
selain dari ketiga instansi tersebut.  

 

 

3.1 Lembaga Keuangan Bank  (LKB) 

 

3.1.1   Bank Umum 

Bank umum yang beroperasi di Kabupaten 
Tegal memiliki sebanyak 27 Kantor cabang, 
baik konvensional maupun syariah. Adapun 
rinciannya adalah sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Kantor Bank Indonesia Wilayah 
Tegal 

Dari 27 Bank Umum, ada delapan Bank 
Umum yang melayani Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) yaitu : 

1. Bank BRI 
2. Bank BNI 
3. Bank Mandiri 
4. Bank Syariah Mandiri 
5. Bank BTN 
6. Bank Jabar Banten 
7. Bank Jateng 
8. Bank Bukopin 

Pasar Keuangan

Money 

Market

Pasar Keuangan Tidak
Langsung

(Indirect Financial Market)

Pasar Keuangan Langsung

(Direct Financial Market)

Bank

Pasar Modal

(Capital Market)

Bukan Bank

Modal Ventura

Pegadaian

KSP

Kospin

Baitul Mal wa

Tamwil

Credit Union

1 PT. Bank Central Asia Jl. AR Hakim  No 2 KOTA TEGAL

2 PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) Jl. Pancasila No. 42 KOTA TEGAL

3 PT.BRI Syariah Jl. Jend Sudirm an No. 42 KOTA TEGAL

4 PT. Bank Jateng Jl. Pem uda No.5 KOTA TEGAL

5 PT. Bank M andiri,Tbk (Persero) Jl. AR Hakim  No. 19 KOTA TEGAL

6 PT. M andiri Syariah Jl. Gajahm ada No.90 KOTA TEGAL

7 PT. Bang Negara Indonesia, Tbk (Persero) Jl. M ayjend Sutoyo No.50 KOTA TEGAL

8 PT. Bank M ega Jl. Gajahm ada No. 103 KOTA TEGAL

9 PT. M ega Syariah Jl. A. Yani No.176 A KOTA TEGAL

10 PT. BII Jl. Jend Sudirm an No. 40 KOTA TEGAL

11 PT. Bank Tabungan Negara,Tbk (Persero) Pasific M all Ruko No. 10 Jl. M ayjend Sutoyo KOTA TEGAL

12 PT. Bank BTPN Jl. DR Sutom o No.24 KOTA TEGAL

13 PT. Perm ata Jl. Jend A. Yani No.34 KOTA TEGAL

14 PT. Danam on Jl. Jend Sudirm an No. 11 A KOTA TEGAL

15 PT. Bank CIM B Niaga Jl. Jend Sudirm an No. 2 KOTA TEGAL

16 PT. Bank Sinar M as Jl. Jend Sudirm an No. 2 KOTA TEGAL

17 PT. Bank OCBC NISP Jl. A. Yani 38 KOTA TEGAL

18 PT. Bank Panin Jl. A. Yani No.78 - 80 KOTA TEGAL

19 PT. Bank UOB Jl. Kol. Sugiono No.55 KOTA TEGAL

20 PT. Rabobank Jl. A. Yani No. 172 KOTA TEGAL

21 PT. Victoria Syariah Nirm ala Square Blok A Jl. Yos Sudarso 13 KOTA TEGAL

22 PT. Sahabat Purbadanarta Jl. M ayjend Sutoyo No.31 KOTA TEGAL

23 PT. Bukopin Jl. Gajahm ada No.113 KOTA TEGAL

24 PT. Bank Jabar Banten Jl. M ayjend Sutoyo No.32 KOTA TEGAL

25 PT. Bank Pundi Jl. A. Yani KOTA TEGAL

26 PT. BTN Syariah Jl. Gajahm ada No.107 KOTA TEGAL

27 PT. Bank Nusantara Parahyangan Jl. Jend Sudirm an No.22 KOTA TEGAL

28 PD BPR BANK PASAR KOTA TEGAL JALAN LELE NO.4, Tegal Barat KOTA TEGAL

29 PD. BPR BKK M ARGADANA KOTA TEGAL JL. DR. CIPTO M ANGUNKUSUM O NO. 63, M argadana KOTA TEGAL

30 PT BPR CENTRAL ARTHA JL.HOS COKROAM INOTO NO.63 KOTA TEGAL

No Instansi Alam at KAB/KOTA



 

 Dari sembilan Bank yang melayani 
KUR, hanya Bank Papua yang tidak 
membuka kantor pelayanannya di Tegal. 

 

Kedelapan Bank Umum yang melayani 
produk KUR kepada masyarakat Tegal, 
mereka masing-masing juga memiliki 
produk kredit mikro yang melayani usaha 
mikro dan kecil (UKM). 

1. Kredit Mikro BRI  (Bank BRI) 
2. Kredit Mikro Utama (Bank Jabar 

Banten) 
3. Kredit Swamitra  (Bank Bukopin) 
4. Kredit Mikro Mandiri (Bank Mandiri) 
5. Pembiayaan Warung Mikro (Bank 

Syariah Mandiri) 
6. Kredit Mikro Bank Jateng (Bank BPD 

Jateng) 
7. Kredit Kemitraan (Bank BNI) 

 

Dari delapan Bank Umum penyalur KUR 
yang belum melayani kredit mikro adalah 
Bank BTN 

 

 

Kredit mikro memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut: 

1. Plafon pinjaman dari Rp 1 juta sampai 
Rp 50 juta. 

2. Persyaratan pinjaman relatif lebih 
mudah, antara lain: (1) jaminan non-
tradisional seperti Akta Jual-beli, Surat 
ijin penempatan Lapak, Peralatan dan 
mesin, barang persediaan, dan 
sebagainya. (2) Lama usaha minimal 
satu tahun, (3) Laporan Keuangan 
tidak menjadi keharusan, (4) Surat ijin 
usaha tidak diwajibkan. 

 

3.1.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

 

 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
adalah lembaga keuangan bank yang 
menerima simpanan hanya dalam bentuk 
deposito berjangka, tabungan, dan/atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan dan 

menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPR 
pada umumnya berlokasi di kota-kota 
kecamatan bahkan unit-unit pelayanannya 
dapat berlokasi di wilayah kelurahan. BPR 
merupakan bentuk bank lokal di Indonesia, 
karena ijin operasionalnya berkantor pusat 
di daerah baik di Provinsi maupun di 
Kota/Kabupaten. Permodalan BPR sangat 
terbatas, sehingga semua BPR di Indonesia 
melayani kredit mikro. 

 

Perbedaan antara kredit mikro Bank Umum 
dengan Kredit mikro BPR antara lain: 

a. Tingkat suku bunga BPR lebih tinggi 
dibandingkan dengan Bank Umum 

b. Persyaratan pinjaman pada BPR lebih 
mudah dibandingkan dengan Bank 
Umum 

c. Proses pelayanan kreditnya BPR lebih 
cepat dibandingkan dengan Bank 
Umum 

 

Di Tegal ada 3 (tiga) BPR, yaitu: 

- PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal, Jl. Lele 
No. 4 Tegal 

- PD. BPR BKK Margadana Tegal, Jl. 
Cipto Mangunkusomo, Tegal 

- PT. BPR Central Artha, Jl. HOS 
Cokroaminoto No. 63, Tegal 

 

3.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB) 

 

3.2.1 Modal Ventura 

 Modal ventura adalah suatu 
investasi dalam bentuk pembiayaan berupa 
penyertaan modal ke dalam suatu 
perusahaan swasta sebagai pasangan 
usaha (investee company) untuk jangka 
waktu tertentu. PT Permodalan Nasional 
Madani (PNM) merupakan salah satu jenis 
modal ventura di Indonesia, namun dalam 
kenyataannya PT PNM tidak 
mempraktekkan (investee company) 
seratus persen karena beberapa produknya 
hampir sama dengan kredit perbankan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Deposito
http://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
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Salah satu dari produk pembiayaan kepada 
sektor mikro dan kecil adalah Unit Layanan 
Modal Mikro (UlaMM). PT PNM telah 
melakukan akuisisi beberapa BPR untuk 
dijadikan sebagai media dalam 
memberikan jasa layanan keuangan 
kepada sektor Mikro dan Kecil. 

 

Layanan untuk usaha Mikro dan kecil di 
Kota dan Kabupaten Tegal terdapat di tiga 
lokasi sebagai berikut: 

Tegal 

Jl. Kol Sugiyono No. 52 Ruko 
No 1 Kel. Kemandungan, 
Kec.Tegal Barat, Kotamadya 
Tegal 

Slawi 
Jl. Letjen Soeprapto Ruko 
Blok.E.1, Kel. Slawi, Kec. Slawi, 
Kab. Tegal 

Talang 
Jl. Raya Kajen no 147 Kel. 
Kajen, Kec. Talang. Kab. Tegal 

 

3.2.2 Pegadaian 

 Perum Pegadaian adalah sebuah 
BUMN di Indonesia yang usaha intinya 
adalah bidang jasa penyaluran kredit 
kepada masyarakat atas dasar hukum 
gadai. Perbedaan utama antara Gadai dan 
Produk keuangan lainnya adalah : 

a. Agunan atau barang yang digadaikan 
ditempatkan di Kantor Pegadaian 

b. Barang yang diagunkan berupa barang 
berharga (emas) dan barang 
elektronik  

c. Prosesnya relatif lebih cepat 
dibandingkan dengan lembaga 
keuangan lainnya (satu hari cair) 

d. Bunganya relatif lebih tinggi 
dibandingkan dengan lembaga 
keuangan lainnya  

e. Jangka waktunya  relatif lebih pendek 
(maksimal empat bulan)  

 

Kantor Pelayanan pegadaian di Tegal 
beralamat di: 

Alamat: Jalan Gajah Mada, Tegal, Kota 
Tegal, Jawa Tengah 52121, Indonesia 

Telepon:+62 283 356291 

10 

 

3.2.3 Koperasi Simpan Pinjam  (KSP) 

 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau 
unit Simpan Pinjam (USP) adalah lembaga 
keuangan yang memberikan layanan jasa 
keuangan berupa simpanan dan pinjaman 
kepada anggotanya2.  Koperasi simpan 
pinjam (KSP) dalam prakteknya terdiri dari 
dua jenis, yaitu : 

a. Koperasi Simpan Pinjam Konvensional, 
dan 

b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 
dalam beberapa nomenklatur 
disebutkan sebagai Baitul Mal 
waTamwil atau disingkat BMT. 

 

Kedua jenis Koperasi simpan pinjam ini 
memberikan layanan keuangan kepada 
IKM dengan beberapa keunggulan, antara 
lain: 

a. Kemudahan persyaratan seperti tanpa 
agunan untuk beberapa produk; 

b. Prosesnya relatif cepat dibandingkan 
dengan Bank Umum, BPR, dan Modal 
Ventura 

c. Plafon pinjamannya dari Rp. 100ribu 
sampai Rp.1 miliar 

d. Jangka waktunya relatif fleksibel dari 
harian sampai 5 tahun 

 

Adapun jumlah KSP/ USP di Kabupaten 
Tegal adalah sebagai berikut: 

 

Jenis KSP/ USP Jumlah 

Baitul Mal wa Tamwil 
(BMT)/Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah 

8 

Unit Simpan Pinjam (USP) 36 

Kospin Jasa Pekalongan 1 

                                                           
2 Layanan jasa keuangan Koperasi Simpan Pinjam 

menurut UU No, 17 Tahun 2013 adalah hanya 
dapat diberikan kepada anggotanya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Gadai


 

3.3 Skema Pendanaan Khusus untuk 
IKM 

 

 Skema pendanaan khusus untuk 
IKM merupakan program yang diusung 
oleh Pemerintah guna membantu usaha 
mikro, kecil dan menengah (UMKM) di 
Indonesia dalam mengakses permodalan, 
baik modal kerja maupun modal investasi. 
Program ini pada umumnya memiliki 
karakteristik khusus yang hampir sama, 
yaitu: 

a. Pinjaman diberikan baik secara 
individual maupun kelompok; 

b. Persyaratan sebagaian tidak 
menggunakan prinsip perbankan 

c. Sasarannya adalah masyarakat yang 
memiliki usaha produktif 

d. Ada penjaminan dari Pemerintah 

 

 Sampai saat ini program 
pemerintah terkait dengan dukungan 
permodalan kepada UMKM, antara lain: 

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang 
disalurkan melalui Perbankan 

b. Dana bergulir yang disalurkan melalui 
Lembaga Pengelola Dana Bergulir 
(LPDB) 

c. Program Kemitraan Bina Lingkungan 
(PKBL) melalui Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) 

d. Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) 
melalui PT. Permodalan Nasional 
Madani (PNM) 

 

3.3.1   Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

 

 Kredit usaha Rakyat merupakan 
kredit program yang diluncurkan oleh 
Pemerintah dalam upaya untuk 
meningkatkan perekonomian, pengentasan 
kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. 
Perguliran KUR dimulai dengan adanya 
keputusan Sidang kabinet Terbatas yang 
diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 
2007.KUR menjadi program kabinet 
Bersatu di bawah pemerintahan Presiden 

Soesilo Bambang Yudoyoni (SBY) yang akan 
berakhir pada tahun 2014.  

 Karakteristik khusus KUR adalah  
skema Kredit/Pembiayaan yang khusus 
diperuntukan bagi UMKM dan Koperasi 
yang usahanya layak namun tidak 
mempunyai agunan yang cukup sesuai 
persyaratan yang ditetapkan perbankan. 
Adapun penjelasan tentang KUR dapat 
dilihat pada lampiran. 

 

3.3.2 Program UlaMM 

 

 Sesuai dengan maksud dan tujuan 
dari pendirian PT Permodalan Nasional 
Madani (Persero), yaitu sebagai Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
mendapat tugas membantu 
pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM), baik melalui 
pembiayaan maupun pembinaan atau jasa 
manajemen. 

 

 Aktivitas pembiayaan telah 
dilakukan melalui berbagai unit kegiatan 
baik berupa penyaluran Kredit Program, 
pembiayaan melalui Lembaga Keuangan 
Mikro (LKM), serta pembiayaan langsung 
melalui Unit Layanan Modal Mikro 
(ULaMM). Khusus mengenai ULaMM yang 
baru dikembangkan PNM sejak tahun 
2008, kini telah berkembang menjadi  577 
unit yang melayani lebih dari 2.247 
Kecamatan. 

 

 Dalam Mengelola bisnisnya PNM 
menyalurkan dana pembiayan keuangan 
kepada Lembaga Keuangan Mikro, seperti 
BPR dan Koperasi Simpan Pinjam. PNM 
juga melakukan pembinaan, 
pemberdayaan, penyertaan modal dan 
pembiayaan kepada sektor tersebut. 
 Harapannya LKM secara 
kelembagaan tumbuh kuat sehingga dapat 
meningkatkan aktivitas pemberdayaan 
kepada usaha mikro dan kecil. UlaMM 
memberikan layanan keuangan berupa 
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pembiayaan kepada UMKM dengan 
beberapa kriteria, antara lain: 

a. Prosesnya lebih mudah dan cepat 
dibandingkan dengan Perbankan, 
namun lebih sulit dibandingkan 
dengan Koperasi simpan pinjam; 

b. Persyaratannya lebih mudah 
dibandingkan dengan Perbankan, 
namun lebih sulit dibandingkan 
dengan Koperasi simpan pinjam; 

c. Tingkat suku bunganya lebih tinggi 
dibandingkan dengan Bunga Bank, 
namun lebih rendah dibandingkan 
dengan Koperasi Simpan Pinjam 

d. Lokasi layanan hanya di daerah-
daerah tertentu saja, sedangkan 
Koperasi Simpan Pinjam ada hampir di 
setiap Kecamatan. 

 

3.3.3 Skema dari Lembaga Pengelola Dana 
Bergulir  (LPDB) 

 

 LPDB-KUKM dibentuk dengan SK 
Menteri Koperasi dan UKM RI No. 
19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 18 
Agustus 2006, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Koperasi dan 
UKM RI No. 11/Per/M.KUKM/VI/2008 
tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana 
Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah.  Tujuan Lembaga ini adalah 
Melaksanakan pengelolaan dana bergulir 
untuk pembiayaan KUMKM berupa 
pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya 
yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, 
dimana ketentuan mengenai kriteria KUKM 
ditetapkan oleh LPDB-KUMKM. 

 

Pembiayaan ke Koperasi Sektor Riil 

 

Tujuannya adalah (1) Mengembangkan 
usaha koperasi dan/atau anggotanya di 
sektor riil, (2) Memperkuat peran Koperasi 
Sektor Riil dalam mendukung upaya 
perluasan kesempatan kerja, peningkatan 
pendapatan anggota dan pengentasan 
kemiskinan. 

 Sasarannya adalah meningkatnya 
kualitas dan kuantitas pelayanan LPDB-
KUMKM kepada koperasi primerdan/atau 
sekunder di sektor riil dalam rangka 
peningkatan pelayanan kepada anggota 
danmasyarakat dengan memperhatikan 
terjadinya pemerataan di seluruh 
Indonesia sesuai denganpotensinya 
masing-masing. 

 

 Kriteria/ persyaratan calon 
penerima pinjaman, antara lain (1). 
Koperasi Primer dan/atau Sekunder yang 
telah berbadan hukum; (2). 
Berpengalaman menjalankan usaha terkait 
dengan tujuan 
penggunaanpinjaman/pembiayaan dan 
memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun 
terakhir yang ditunjukandengan: (3) - 
Memperoleh SHU yang positif; (4) - 
Melaksanakan RAT; (5) - Untuk seluruh 
Pinjaman/Pembiayaan atau dalam bentuk 
lainnya, dengan plafond di atas Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), harus 
dilengkapi dengan laporan keuangan 
audited minimal 2 (dua) tahun terakhir 
dengan opini “minimal wajar dengan 
pengecualian; (6) - Bersedia 
menandatangani surat perjanjian secara 
notariil untuk Pinjaman/Pembiayaan diatas 
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), 
sedangkan untuk Pinjaman/Pembiayaan 
sampaidengan Rp.100.000.000,- (seratus 
juta rupiah) menandatangani surat 
perjanjian secara dibawah tangan. (7) - 
Bersedia menandatangani surat perjanjian 
secara notariil. 

 

Ketentuan pinjaman dari LPDB 

 

1.  Pinjaman diberikan atas dasar analisa 
kelayakan usaha; 

2.  Penggunaan pinjaman untuk modal 
kerja dan/atau investasi bagi Koperasi 
Sektor Riil; 

3.  Jumlah pinjaman/pembiayaan sesuai 
kebutuhan dan kelayakan usaha; 



 

4.  Jangka waktu pinjaman/pembiayaan 
termasuk masa tenggang sesuai 
kelayakan usaha; 

5.  Tingkat suku bunga/jasa pinjaman 
sesuai dengan tarif yang ditetapkan 
oleh MenteriKeuangan; 

6.  Pembayaran bunga/jasa 
Pinjaman/Pembiayaan dilakukan 
sesuai kelayakan usaha 
yangdisetorkan ke Rekening 
Bunga/Jasa LPDB-KUMKM; 

7.  Pengembalian angsuran pokok 
Pinjaman/Pembiayaan dilakukan 
sesuai kelayakan usahayang 
disetorkan ke Rekening Pokok LPDB-
KUMKM; 

8.  Menyerahkan kolateral atas 
obyek/barang dan/atau kontrak atas 
obyek/barang usaha yang dibiayai 
oleh pinjaman/Pembiayaan LPDB-
KUMKM dan personal guarantee 
pengurus dan pengelola (direksi atau 
manajer) koperasi; 

9.  Dalam hal LPDB-KUMKM memandang 
perlu penjaminan 
Pinjaman/Pembiayaan, makaKoperasi 
wajib melakukan penjaminan atas 
Pinjaman/Pembiayaan yang diterima 
kepadaPerusahaan 
Penjaminan/Asuransi Kredit; 

10.  Perjanjian Pinjaman/akad pembiayaan 
antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi 
SektorRiil dibuat dengan akta otentik 
atau dibawah tangan. 

 

Permohonan pinjaman 

 Koperasi Sektor Riil yang 
memenuhi persyaratan, dapat mengajukan 
surat permohonan pinjaman kepada LPDB 
KUMKM dengan melampirkan kelengkapan 
sebagai berikut: (a) - Profil koperasi; (b) - 
Proposal pinjaman/pembiayaan yang 
berisikan antara lain kebutuhan 
jumlahpinjaman/pembiayaan, rencana 
penggunaan pinjaman/pembiayaan, 
rencana pendapatan danrencana 
pengembalian Pinjaman/Pembiayaan yang 
tertuang dalam proyeksi cashflow dan 

perhitungan hasil usaha (rugi laba); (c) - 
Kelengkapan legalitas Koperasi Sektor Riil, 
antara lain photo copy Akta Pendirian 
danAD/ART, serta perijinan lainnya; (d) - 
Laporan pertanggung jawaban pengurus 
pada RAT untuk 2 (dua) tahun buku 
terakhir; (e) - Photo copy KTP pengurus 
sesuai dengan hasilRAT tahun buku; (f) - 
Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir 
bagi Koperasi Sektor Riil untuk 
permohonanpinjaman/pembiayaan 
kumulatif diatas Rp.1.000.000.000,- (satu 
milyar rupiah) disertai denganopini 
akuntan publik; (g) - Surat permohonan 
sebagaimana dimaksud, ditembuskan 
kepada Dinas/Badan yangmembidangi 
Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kota/Kabupaten dimana 
Koperasi Sektor Riil berdomisili. 

 

3.3.4 Program Kemitraan Bina Lingkungan 
(PKBL) 

 

 Program Kemitraan Bina 
Lingkungan adalah program khusus yang 
dirancang untuk mendukung dan 
meningkatkan kemampuan Usaha Mikro 
untuk mandiri melalui pemanfaatan dana 
dari laba bersih BUMN Perusahaan. Dasar 
pelaksanaan program ini adalah Undang-
Undang No.40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (pasal 74), (2) -Undang-
Undang No.25 tahun 2007 tentang 
penanaman modal (pasal 17, 25, dan 34), 
mewajibkan perusahaan ataupun penanam 
modal untuk melakukan aktivitas tanggung 
jawab sosial perusahaan. (3) - Peraturan 
Menteri Negara BUMN No.4 tahun 2007, 
yakni 2% laba perusahaan harus disisihkan 
untuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan). Tampaknya, ketentuan 2% 
laba ini juga menjadi batasan umum di 
tataran praktis bagi perusahaan yang 
mengimplementasikan program CSR. 
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Kelebihan PKBL dibandingkan dengan 
produk keuangan lainnya, adalah: 
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a. Tingkat suku bunganya paling rendah 
dibandingkan dengan Bunga Bank 
umum, Koperasi Simpan Pinjam, 
maupun Lembaga Keuangan lainnya; 

b. Tidak mensyaratkan adanya agunan 
(jaminan) fisik dalam pinjaman; 

c. Persyaratan dokumen relatif mudah 

 

Kelemahannya, antara lain: 

a. Informasinya tertutup, 
b. Proses pencairannya lama; 
c. Jumlah plafonnya terbatas (maksimal 

Rp. 40 juta) 
d. Hanya di wilayah-wilayah tertentu saja 

yang dapat dilayani pinjaman dari 
program PKBL ini. 

 

 

3.4 Ciri-ciri Program/ Skema dan 
Kesesuaian dengan IKM 

 

Program KreditUsaha Rakyat (KUR) 

 

Kelebihan 

a. Ada subsidi bunga dari Pemerintah, 
dan bunganya lebih rendah 
dibandingkan dengan bunga kredit 
komersial lainnya; 

b. Syarat pengajuan kredit relatif lebih 
mudah karena syarat usaha berjalan 
Cuma satu tahun, sedangkan untuk 
produk komersial lainnya adalah dua 
tahun; 

c. Tidak diwajibkan untuk memiliki SIUP 
(Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDP 
(Tanda Daftar Perdagangan dan TDI 
(Tanda Daftar Industri) bagi UMK 
(Usaha Mikro – Kecil), tapi cukup 
dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok 
Wajib Pajak) saja. 

d. Plafond kredit dari Rp. 1 Juta sampai 
Rp. 500juta, sedangkan produk kredit 
komersial lainnya tidak melayani 
pinjaman di bawah Rp. 5juta. 

e. Program dapat diakses di seluruh 
Indonesia, sepanjang Bank Penyalur 
ada di daerah tersebut. 

 

Kelemahan 

a. Penyalur kredit komersial (KUR) ini 
melibatkan Perbankan Komersial, 
sehingga ketentuan dan persyaratan 
terkadang disesuaikan dengan Bank 
Penyalurnya.  Dalam hal ini Bank 
penyalur ikut menanggung risiko jika 
terjadi kemacetan; 

b. Jaminan masih mensyaratkan seperti 
pinjaman komersial lainnya, seperti 
Bangunan dan Rumah, kendaraan, dan 
barang berharga lainnya (emas, dll), 
yang mana bukti kepemilikan sudah 
dalam bentuk SHM, HGB, BPKB, dan 
sebagainya. 

 

 KUR sebagai salah satu program 
pemerintah yang bertujuan untuk 
meningkatkan akses keuangan bagi UMKM 
sebenarnya memiliki fitur yang sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi UMKM, 
namun dalam prakteknya dengan alasan 
memegang prinsip kehati-hatian, Bank 
pelaksana menerapkan beberapa 
persyaratan tambahan yang akhirnya term 
and condition-nya hampir sama dengan 
produk kredit komersial lainnya. Bagi 
pengusaha baru (new comer) yang masuk 
ke lembaga keuangan (Bank, khususnya)  
justru diberikan produk line bank yang 
melayaninya, sementara nasabah lama 
yang sudah berpengalaman diberikan 
fasilitas KUR. 

 

 Bagi IKM yang sudah 
berpengalaman pernah mendapatkan 
fasilitas kredit dari bank, sebaiknya 
mengajukan pinjaman dengan skema KUR 
ini. Ada beberapa alasan bagi IKM yang 
sudah berpengalaman untuk mengakses 
skema KUR ini, antara lain: 

1. Tingkat suku bunga relatif lebih 
rendah dibandingkan suku bunga 



 

komersial, karena ada subsidi 
bunga; 

2. Agunan yang dibutuhkan lebih 
ringan  karena ada program 
penjaminan 

 
 

Skema dari Lembaga Pengelola Dana 
Bergulir (LPDB) 

(Pembiayaan kepada Koperasi Sektor Rill) 

 

Kelebihan 

a. Tingkat suku bunga kreditnya paling 
murah, dibandingkan dengan produk 
komersial lainnya; 

b. Pinjaman dapat diakses oleh 
perorangan maupun kelompok dan 
koperasi; 

c. Pinjaman (kredit) menggunakan 
jaminan yang non-konvensional, yaitu 
cash colateral sebesar 10% dari total 
pinjaman. 

d. Plafond kredit relatif lebih besar 
dibandingkan dengan kredit program 
lainnya, yaitu sampai  Rp.4 miliar. 

 

Kelemahan 

a. Persyaratan pinjaman lebih banyak 
dibandingkan dengan lembaga 
lainnya; 

b. Waktu proses  kreditnya relatif lebih 
lama dibandingkan dengan lembaga 
lainnya; 

c. Kantor pelayanan hanya di terdapat di 
Kantor Pusat (Jakarta) 

d. Koperasi Mandiri Sejahtera (KMS) 
belum berumur dua tahun 
(persyaratan minimal dua kali RAT). 
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Produk keuangan LPDB yang dapat 
memberikan pinjaman kepada Koperasi 
Sektor Riil, sebenarnya sangat cocok bagi 
Koperasi Mandiri Sejahtera (KMS) karena 
beberapa alasan: 

a. Tanggung jawab pinjaman ada pada 
Koperasi Mandiri Sejahtera (KMS); 

b. Penggunaan dana untuk penyediaan 
mesin sebagai kebutuhan bersama; 

c. Tingkat bunga relatif rendah, hanya 
0,5% per-bulan; 

d. Persyaratan agunan hanya sebesar 
10% dari nilai total pinjaman; 

 

Usaha Layanan Modal Mikro (UlaMM) 

 

Kelebihan 

a. Persyaratan usaha sudah berjalan 
minimal selama satu tahun; 

b. Persyaratan jaminan dapat berupa 
akta jual beli dan bukti sewa RUKO 
(lapak) 

c. Dapat diakses oleh perorangan dan 
Koperasi 

 

Kelemahan 

a. Tingkat suku bunganya tinggi +- 
36%/tahun 

b. Jangka waktu pinjaman termasuk 
jangka pendek ( 1tahun – 3 tahun) 

c. Kantor Pelayanan hanya di Kota-Kota 
Besar 

 

 Untuk saat ini IKM Logam di Tegal 
sebenarnya sudah dapat mengakses 
produk-produk UlaMM dengan 
persyaratan yang ditentukan, baik 
persyaratan administrasi maupun agunan. 
Namun dengan tingkat suku bunga yang 
relatif tinggi yaitu sebesar +- 36%/tahun 
dan sistem pembayaran yang installment, 
akan menyulitkan IKM dalam melakukan 
pembayaran kembali. 

 

Program Kemitraan Bina Lingkungan 
(PKBL) 
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Kelebihan 

a. Tingkat suku bunganya rendah 
(0,5%/bulan); 

b. Tidak mensyaratkan agunan fisik 
c. Persyaratan usia usaha (lama berdiri) 

tidak menjadi keharusan; 
d. Untuk Koperasi tidak mengharuskan 

minimal RAT (Rapat Anggota Tahunan) 

 

Kelemahan 

a. Informasi tentang Program PKBL 
tertutup; 

b. Tidak semua BUMN dan Perbankan 
memiliki program PKBL; 

c. PKBL milik BUMN non-Bank, saat ini 
dikelola oleh PT. PNM , sehingga 
jumlahnya makin terbatas. 

 

 Bagi IKM Logam di Tegal, 
sebenarnya program PKBL ini adalah yang 
paling tepat karena persyaratan dan 
kondisinya sebagaimana yang diinginkan 
dan dibutuhkan oleh IKM Tegal. Namun 
sebagaimana kelemahan yang ada, 
Program ini sulit diakses secara terbuka 
oleh IKM Tegal. 

 

IV.KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

4.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, 
permasalahan dalam bidang keuangan 
yang dialami oleh industri komponen 
logam perkapalan di Tegal memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 

 

- Sebagian besar  IKM Logam komponen 
perkapalan di Tegal hanya mengakses 
modal kerja (dalam bentuk penyediaan 
bahan baku) melalui keluarga dan 
teman-usaha mereka.  Praktek 
pembayaran tempo dalam penyediaan 
bahan baku yang memiliki selisih harga 
Rp 2000,-/Kg dibandingkan pembayaran 

“tunai” telah menimbulkan 
ketidakpuasan IKM, terutama untuk 
pengadaan bahan baku dalam volume 
yang besar. 

- Sebagian besar usahakomponen 
perkapalandi Tegal belum 
memanfaatkan lembaga keuangan 
formal dalam transaksi bisnis mereka. 
Hanya enam usaha saja yang telah 
mempergunakan dana perbankanumum 
melalui pinjaman. 

-  Merekamemiliki kecenderunganuntuk 
memanfaatkan dana pinjamanmereka 
secara langsung guna pengadaan 
mesin/instrumenserta bahanbaku. 

 

      IKM yang belum memiliki pengalaman 
meminjam dari Bank menyatakan 
bahwa alasan mereka tidak mengakses 
ke Perbankan karena : (1) cara 
pembayaran cicilan-tetap sangat 
memberatkan, (2) tidak ada fleksibilitas 
Bank dalam pola pembayaran, dan (3) 
adanya dampak negatif tentang 
kebangkrutan dari salah satu IKM di 
Tegal setelah mendapatkan pinjaman 
dari Bank, serta lainnya tidak 
memberikan alasan dan komentar. 
Singkatnya, berbagai Lembaga 
Keuangan yang selama ini mereka kenal 
belum dapat memberikan layanan 
pinjaman yang disesuaikan dengan 
pola/ kondisicash-flow mereka. 

 

-    Akses keuangan ke Lembaga Keuangan 
Bukan Bank (seperti KSP) dan KUR 
(pinjaman bersubsidi milik pemerintah) 
jarang sekali terlihat di lingkungan 
industri logam komponen perkapalan di 
Tegal. Hal ini antara lain disebabkan 
oleh kurangnya sosialisasi produk-
produk keuangan bukan-bank dan KUR. 
Ada beberapa IKM yang melihat bahwa 
lembaga keuangan bukan bank (seperti 
KSP) sebagai sumber dalam memenuhi 
kebutuhan modal kerjanya, yang mana 
Perbankan pada umumnya belum 
memahami karakteristik dan kondisi 



 

keuangan IKM logam komponen 
perkapalan. 

 

- Terdapat ketertarikan untuk membuka 
atau meningkatkan akses ke lembaga 
keuangan formal pada lebih dari 
setengah anggota Koperasi. Mereka 
yang telah memiliki pengalaman 
mendapatkan pinjaman dari Bank 
menyebutkan  bahwa kemungkinan 
penyesuaian tingkat suku 
bunga/praktek cicilan/persyaratan 
pinjaman yang menguntungkan 
peminjam dan plafon pinjaman yang 
sesuai dengan kebutuhan yang diminta. 
Bagi mereka yang belum pernah 
memiliki pinjaman dari Bank 
menyatakan bersedia untuk mengakses 
pinjaman Bank, jika persyaratan dan 
kondisi (cara angsuran dan suku bunga 
khususnya) seperti yang mereka 
inginkan. 

 

 

4.2 Rekomendasi untuk IKM 

 

 Untuk meningkatkan akses keuangan 
kepada IKM Tegal secara individual dapat 
dilakukan beberapa langkah agar IKM 
dinilai feasible dan bankable sehingga 
dapat mengakses permodalan ke Lembaga 
Keuangan formal. Adapun langkah-langkah 
tersebut antara lain: 

 

a. Peningkatan pengetahuan dan 
ketrampilan pembukuan, sehingga 
IKM memiliki laporan keuangan yang 
tertib dan benar; 

b. Menyiapkan persyaratan berupa 
agunan barang bergerak 
(kendaraan/mobil), sehingga jika 
terjadi dampak kredit bermasalah 
tidak menimbulkan dampak social 
traumatic. 

c. IKM dapat memanfaatkan pinjaman 
dari Koperasi Simpan Pinjam 
(Kospin/BMT) dengan syarat dan 

ketentuan sebagaimana kondisi yang 
diinginakan oleh IKM. 
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Impac of International Financial Reporting Standards Convergence on Taxation 

Armanto Witjaksono.,SE.,Ak.,MM. 
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ABSTRACT 

Currently, Indonesian is under way to fully adopt the IFRS by 2012. Such an adoption will 

be mandatory for listed and multinational companies. For the tax purposes unfortunately 

Directorate General of Taxation (DGT) has not yet come out with the decision concerning 

adoption of IFRS for tax purpose. 

The only available signal is that Indonesia Accountant Association (IAI) will sign MOU 

with the DGT which schedule December 23, 2012.  In this MOU the tax payer will be given 

alternatives whether using cost accounting or fair value accounting for tax purpose.  Either way 

tax reconciliation is still needed. 

Basically, the differences between Financial Accounting and Tax are in 3 areas, i.e.: (1) 

Recognition, (2) Measurement, and (3) Disclosure.  There are also differences caused by lack or 

no tax regulation(s), i.e.: Cash Flow Hegde Accounting, Tax Credit and Tax Penalty. 

To ease the burden of tax payer and to clarify the issues it is recommended that the DGT 

to issue General Accepted Tax Policies.    
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tahun 2012 Indonesia resmi 

memasuki era IFRS.  Keputusan ini tentu 

tidak datang mendadak, terdapat sebuah 

proses panjang hingga tiba keputusan 

mengadopsi IFRS.  IFRS yang telah banyak 

diterima di lebih dari 100 negara tentu 

diyakini membawa banyak manfaat.  

Namun disisi lain penerapan IFRS 

juga membutuhkan pengorbanan yang 

tidak sedikit.  Salah satu pergorbanan 

tersebut adalah berkenaan dengan 

perpajakan.   Otoritas pajak tentu harus 

melakukan penyesuian berbagai peraturan 

perundangan yang berlaku,   

Paper ini mengkaji salah satu topik 

terkompleks dalam pelaporan keuangan, 

yakni Akuntansi Pajak Penghasilan 

(selanjutnya disingkat APP).  APP adalah (1) 

pembayaran tunai pajak dimasa depan dan 

pengembalian pajak yang timbul dari 

transaksi saat ini dan masa lalu yang 

dicatat sebagai aktiva pajak tangguhan dan 

kewajiban pajak dalam upaya untuk secara 

akurat menggambarkan posisi keuangan 

perusahaan, dan (2) beban pajak 

penghasilan yang dilaporkan dalam upaya 

untuk secara akurat menggambarkan 

kinerja keuangan saat ini perusahaan.   

Dari definisi tersebut dapat ditarik 

beberapa pengertian penting, sbb: 

1. APP bertujuan untuk memberikan 

informasi berkenaan konsekuensi 

pajak pada periode berjalan dan 

mendatang. 

2. APP memperlakukan pajak sebagai 

beban, atas dasar pemikiran bahwa 

pajak adalah cost of doing 

business. 

APP menjadi topik menarik bagi 

penelitian dalam pelaporan keuangan 

antara lain karena perbedaan antara APP 

dengan topik pelaporan keuangan lainnya: 

1. Semua badan usaha merupakan wajib 

pajak sehingga APP menjadi salah satu 

topik penelitan terluas dalam 

pelaporan keuangan. 

2. Salah satu pengguna informasi 

berkenaan dengan pajak adalah otorita 

pajak.  Sehingga akun/rekening pajak 

memberikan informasi pada pihak yang 

kurang bersahabat (adversarial party). 

3. Akun / rekening pajak memberi 

informasi alternatif untuk mengukur 

penghasilan (income) 

4. Beban pajak tidak termasuk komponen 

penghasilan operasi.   

Pembagian topik penelitian literatur 

pajak: 

1. Manajemen laba (earning 

management) 

2. keterkaitan antara box-tax 

difference dan karakteristik 

laba 

3. Informasi dalam rekening pajak 

sebagai penentu harga pasar 

ekuitas  

4. Isu berkenaan kesesuaian 

(conformity) antara pajak 

versus buku (akuntansi). 

Fokus paper ini tergolong topik ke-4 

yakni membahas isu kesesuaian antara 



 

pajak versus buku berkenaan berbagai 

tantangan, kendala, kesempatan dan isu 

lainnya penerapan standar akuntansi 

keuangan internasional dikaitkan dengan 

kesiapan infrastruktur peraturan 

perpajakan di Indonesia. 

Isu conformity ini penting karena 

nonconformity antara Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) dengan ketentuan 

perpajakan memungkinkan perusahaan 

selaku wajib pajak untuk mengelola laba 

akuntansi lebih tinggi (upward) dan laba 

kena pajak lebih rendah (downward) pada 

periode pelaporan yang sama3.   

Pada saat penyusunan paper ini 

diketahui bahwa Ketua DPN (Dewan 

Pimpinan Nasional) IAI (Ikatan Akuntan 

Indonesia) Mardiasmo menyatakan, 

konvergensi IFRS di tahun 2012 tidak akan 

menganggu penerimaan negara dari pajak. 

“Pelaksanaan IFRS tidak ada hubungannya 

dengan penerimaan pajak, karena laba 

fiskalnya sama, hanya bedanya laba cost 

accounting dengan fair value accounting, 

“ungkap Mardiasmo4. 

IAI akan melakukan MoU dengaan 

Direktiorat Jenderal Pajak yang 

direncanakan pada 23 Desember 2012. Inti 

dari MoU tersebut terkait dengan laba 

akuntansi akan ada 2 pilihan yakni versi 

tradisional atau cost basis dan versi laba 

akuntansi dari IFRS atau fair 

valueaccounting sehingga diperlukan 

kehatian- hatian dalam menghitung laba 

kena pajak.  IAI akan melakukan 

pendekatan dengan Direktorat Pajak agar 

implementasi IFRS di sektor perpajakan 

                                                           
3
 Mary Margaretg Frank, Luann J. Lynch and 
Sonja Olhoft Rego, Tax Reporting 
Aggressiveness and Its Relation to Aggressive 
Financial Reporting,  2008. 

4
www.akuntansionline.com, diakses 17 Januari 

2012 

agar dimulai berbarengan konvergensi IFRS 

di tahun 2012, sehingga SPT tahun 2013 

nanti wajib wajib pajak bisa memilih 

apakah menggunakan laba cost accounting 

atau mengunakan fair value accounting. 

Indonesia yang menganut Quasi 

Dependent Approach dalam hal tax regime 

type mengakibatkan adanya kekuasaan 

otoritas pajak yang kuat dalam mengontrol 

kebijakan perpajakan sehingga peraturan 

perpajakan yang dibuat jauh lebih 

kompleks karena mempertimbangkan 

banyak sisi. Perbedaan prinsip antara 

akuntansi dan perpajakan yang paling 

alami pada dasarnya adalah terkait 

pelaporan, pengukuran, dan 

pengungkapannya5. 

Secara konseptual penyebab 

perbedaan laba kena pajak (taxable 

income) dengan laba akuntansi disebabkan 

berbagai macam faktor, namun penyebab 

yang paling mendasar adalah perbedaan 

tujuan (objectives) dan pada gilirannya 

berdampak pada perbedaan peraturan6. 

Penyebab potensial lainnya adalah 

“aggressive reporting” baik untuk 

kepentingan pajak atau kepentingan 

pembukuan.  

 

1.2. Tantangan Penelitian 

Penelitian berkenaan APP adalah 

favorit bagi banyak peneliti, dikarenakan 

APP memiliki beberapa fitur yang 

menjadikannya pembeda dengan area 

pelaporan keuangan: 

                                                           
5
Yohan Suharsoyo, 
http://www.pajak.go.id/content/news/mema
hami-dampak-ifrs-terhadap-pajak-lewat-
seminar-tax-center-unas, diakses 17 Juli 2012. 

6
Michelle Hanlon and Shane Heitzman; A 

Review of Tax Research; Social Science 
Research Network, SSRN id 476561  

http://www.akuntansionline.com/
http://www.pajak.go.id/content/news/memahami-dampak-ifrs-terhadap-pajak-lewat-seminar-tax-center-unas
http://www.pajak.go.id/content/news/memahami-dampak-ifrs-terhadap-pajak-lewat-seminar-tax-center-unas
http://www.pajak.go.id/content/news/memahami-dampak-ifrs-terhadap-pajak-lewat-seminar-tax-center-unas
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1. Beban pajak adalah satu-satunya 

beban yang harus ditanggung 

semua entitas dan jumlahnya 

kerap subtansial, bahkan tak jarang 

mencapai lebih dari 30% laba 

sebelum pajak. Di sisi lain 

pengembalian pajak merupakan 

informasi rahasia, sehingga APP 

yang menjembatani antara 

pengembalian pajak dengan 

laporan keuangan menjadikannya 

sebagai sumber informasi bagi 

para investor berkenaan pajak 

dimasa kini dan masa mendatang 

2. Akun / rekening pajak 

menyediakan informasi bagi para 

petugas pajak.  Hal ini pada 

gilirannya kerap menimbulkan 

dilema bagi pihak manajemen.  Di 

satu sisi, mereka menghadapi 

insentif yang biasa untuk 

memperhitungkan pajak 

penghasilan dengan cara yang 

mengurangi biaya pelaporan 

keuangan, yang biasanya akan 

terjadi dengan meminimalkan 

beban pajak penghasilan dan 

dengan demikian memaksimalkan 

laba setelah pajak buku. Namun 

disisi lain melaporkan pajak 

berpenghasilan rendah dapat 

memberikan red flag bagi 

Pemerintah, sehingga menjadi 

alasan bagi Pemerintah untuk 

mengeluarkan berbagai kebijakan 

perpajakan yang gilirannya akan 

makin memberatkan pihak 

manajemen untuk mengurangi 

penghasilan kena pajak. Pelaporan 

pajak berpenghasilan rendah juga 

dapat menyebabkan publikasi 

negatif dan perundang-undangan 

yang berpotensi tidak 

menguntungkan.  Dengan 

demikian APP harus 

menyeimbangkan arus informasi 

baik bagi pemerintah maupun 

dengan para pengguna lainnya dari 

laporan keuangan. 

3. Akun / rekening pajak merupakan 

alternatif lain pengukuran 

penghasilan (laba).   Laba akuntansi 

diukur dengan menggunakan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

yang ditetapkan oleh Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan 

(DSAK).  Sedangkan penghasilan 

kena pajak diukur dengan berbagai 

peraturan perundang-undangan.  

Ke-2 sistem memiliki tujuan dan 

pengaruh yang berbeda. 

Perbedaan itu mencakup 

perbedaaan dalam pengukuran 

penghasilan, perkiraan pajak 

tangguhan dan rekonsiliasi antara 

buku dan pajak . 

4. Beban pajak penghasilan tidak 

disajikan sebagai bagian dari 

penghasilan operasi, namun 

sebagai beban atau manfaat pajak 



 

sebelum penghitungan laba bersih. 

Fakta bahwa angka pajak 

penghasilan tidak pernah 

dilaporkan dalam penghasilan 

operasi tampaknya berpengaruh 

bagaimana investor, analis, dan 

manajer melihat biaya ini  Namun 

banyak studi empiris menunjukkan 

bahwa tampaknya APP 

mengabaikan ke-4 unsur ini7.  

Dari uraian tersebut dapat 

dideskripsikan tantangan yang akan 

dihadapi dalam penelitian ini, a.l.: 

 Penelitian APP idealnya merupakan 

penelitian lintas disiplin ilmu 

meliputi keuangan, hukum, fiskal, 

dan akuntansi 

 Paradigma yang berlaku saat ini 

adalah pajak dan akuntansi sebagai 

domain yang berbeda dan sulit 

untuk diharmonisasikan. 

 Minimnya data maupun rujukan 

penelitian berkenaan harmonisasi 

pajak dan IFRS di Indonesia.  

 

1.3. Pengalaman Negara Lain 

Negara – negara di Eropa Barat adalah 

yang pertama kali melakukan adopsi IFRS. 

Karena itu wajar bila penelitian berkenaan 

harmonisasi pajak dan IFRS cukup banyak 

ditemui di sana.  Adapun untuk 

kepentingan harmonisasi ini Komisi Eropa 

                                                           
7
 John R. Graham; Jana S. Raedy; and Douglas A. 
Shackelford,  Research in Accounting for 
Income Taxes, March 2011,  
http://ssrn.com/abstract=1312005, diakses 
September 2012. 

menerbitkan Common Consolidated 

Corporate Tax Base (C4TB). 

Muhamad Al gamal8 peneliti dari 

Center for e-Accountability System 

berpendapat bahwa paradigma lama yang 

memandang pajak dan akuntansi sebagai 

domain yang berbeda dan sulit untuk 

diharmonisasikan tampaknya akan 

berubah dalam mainstream globalisasi 

ekonomi.  Ia mendasarkan pendapatnya 

pada pengalaman negara-negara Uni 

Eropa, dimana integrasi ekonomi adalah 

target masa depan. Dengan demikian, 

berbagai upaya harmonisasi telah atau 

akan mereka lakukan di antaranya adalah 

harmonisasi pajak dan harmonisasi standar 

akuntansi berdasarkan IAS/IFRS. Salah satu 

upaya harmonisasi di bidang perpajakan 

adalah dengan menggunakan basis pajak 

bersama (common tax base), yang mana 

menurut European Commission, IAS/IFRS 

dipandang sebagai titik awal upaya 

tersebut. Dengan kata lain, penggunaan 

IAS/IFRS sebagai basis pajak bersama 

tersebut sekaligus merupakan upaya 

harmonisasi antara pajak dan akuntansi 

Namun ambisi Komisi Eropa untuk 

melakukan harmonisasi pajak korporasi 

menimbulkan pertanyaan apakah IFRS 

layak dimanfaatkan untuk kepentingan 

pajak.  Rebekka Kager & Rainer Niemann9 

menunjukkan bahwa pemanfaatan IFRS 

sebagai dasar pengenaan pajak akan 

menaikkan beban pajak korporasi. 

                                                           
8
Liberalisasi Ekonomi dan Harmonisasi 

Akuntansi Pajak, Indonesia Tax Review,  
9
 Rebekka Kager and Rainer Niemaan, 
Recontruction of tax balance sheet based on 
IFRS Information: A case study of listed 
companies within Austria, Gernany, and the 
Netherlands, arqus Discussion Papers in 
Quantitative Tax Research, ISSN 1861-8944, 
June 2011.  

http://ssrn.com/abstract=1312005
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 Andreas Oestreicher and Christoph 

Spengel10 dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa IFRS dapat 

menyediakan elemen bagi kepentingan 

harmomisasi perpajakan dalam area 

tertentu.  Namun IFRS dengan fair value 

accounting tidak dapat diadopsi untuk 

kepentingan pajak.  Adapun transisi APP 

berdasarkan IFRS hanya memberi dampak 

minor pada beban pajak efektif korporasi. 

Muhamad Al Gamal11memiliki 

pendapat berbeda. Beliau menyatakan 

bahwa fair valuesecara prinsip layak 

digunakan, baik pada akuntansi komersial 

maupun perpajakan. Namun demikian, 

persoalan penggunaan nilai wajar ini 

tidaklah sesederhana yang dibayangkan. 

Dari sudut pandang perpajakan, persoalan 

paling mendasar adalah bagaimana 

harmonisasi berbagai kepentingan para 

stakeholder  perpajakan yang terkena 

dampak penggunaan nilai wajar tersebut.  

Lebih lanjut Beliau menyatakan bahwa 

Administrasi pajak memiliki peluang untuk 

meningkatkan penerimaan pajak dari 

penggunaan nilai wajar, atau sebaliknya 

malah dapat menghilangkan potensi 

perpajakan. Begitu juga dengan Wajib 

Pajak, terbuka peluang untuk memperoleh 

manfaat ekonomis perpajakan dari 

penggunaan nilai wajar. Namun, jika tidak 

dilakukan secermat mungkin, hal ini justru 

dapat berakibat inefisiensi dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Kecermatan dan kehati–hatian adalah 

kunci dalam membuat keputusan 

                                                           
10

 Andreas Oestreicher and Christoph Spengel, 
Tax Harmonization in Europe: The 
Determinanation of Corporate Taxable 
Income Tax in the EU Member States, 
Discussion Paper No. 07-035, 
ftp://ftp.zew.de./pub/zew-
docs/dp/dp07035.pdf 

11
Muhamad Al Gamal, SE.Ak, MA, Aspek PPh 
pada Nilai Wajar Akuntansi, majalah 
Indonesia Tax Review 

perpajakan yang terkait dengan nilai wajar. 

Administrasi pajak selayaknya melakukan 

kajian–kajian yang rinci mengenai hal ini. 

Sementara itu, Wajib Pajak juga 

seharusnya melakukan analisis yang 

cermat sebelum membuat keputusan 

terkait nilai wajar. 

II. TELAH PUSTAKA PSAK versus 

PERPAJAKAN 

a. Prinsip Akuntansi Perpajakan  

Prinsip dalam Akuntansi Perpajakan 

meliputi: neutrality, simplicity, 

enforceability, tax capacity, revenue 

position, public policydancost of reform.  

Adapun yang diperkirakan menjadi 

penyebab utama PSAK konvergensi IFRS 

tak sepenuhnya bisa diimplementasikan 

pada peraturan perpajakan adalah revenue 

position dan public policy dimana otoritas 

pajak mengharapkan perlakuan perpajakan 

tidak mengakibatkan adanya penurunan 

penerimaan negara dari sisi pajak dan 

terjaminnya kepentingan bersama 

sehingga tidak sepenuhnya PSAK 

konvergensi IFRS dapat 

diimplementasikan12 

b. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan 

Pada PSAK No. 1, yakni dalam hal 

Penyajian Laporan Keuangan dan 

pengaruhnya terhadap Koreksi Fiskal.  

Tepatnya untuk pos dalam laporan laba 

rugi komprehensif, yaitu: beban keuangan, 

keuntungan atau kerugian dari operasi 

yang dihentikan, diakui secara keseluruhan 

sedangkan pada perpajakan dilakukan 

koreksi fiskal atas perbedaan antara 

akuntansi dan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan.   

                                                           
12

Yohan Suharsoyo, 
http://www.pajak.go.id/content/news/mema
hami-dampak-ifrs-terhadap-pajak-lewat-
seminar-tax-center-unas, diakses 17 Juli 2012 

http://www.pajak.go.id/content/news/memahami-dampak-ifrs-terhadap-pajak-lewat-seminar-tax-center-unas
http://www.pajak.go.id/content/news/memahami-dampak-ifrs-terhadap-pajak-lewat-seminar-tax-center-unas
http://www.pajak.go.id/content/news/memahami-dampak-ifrs-terhadap-pajak-lewat-seminar-tax-center-unas


 

Hal lain lagi yang perlu dicermati 

adalah berkenaan dengan penerapan 

akuntansi lindung nilai (hedge accounting) 

terutama lindung nilai arus kas (cash flow 

hedge accounting). Dimana perubahan nilai 

wajar instrumen derivatif sementara di-

”parkir” pada ekuitas dengan nama akun 

accumulated other comprehensif income 

(other OCI) yang tidak dikenal dalam 

perpajakan. 

Inti masalahnya adalah pada 

perlakuan atas beberapa transaksi yang 

langsung mempengaruhi ekuitas, semisal: 

 Revaluasi aset tetap / properti 

investasi 

 Perubahan nilai available for sale 

(investasi tersedia untuk dijual) 

 Pernjabaran (translasi) mata uang 

asing 

 Hedging atas arus kas 

Ilustrasi lebih lanjut mengenai 

masalah ini akan disajikan pada Bab 3. 

c. PSAK 7 Pengungkapan Pihak – pihak 

yang Berelasi 

Pada No. PSAK 7 Definisi Hubungan 

Berelasi  Entitas yang dikendalikan atau 

dikendalikan bersama (principle based)  

adalah pihak istimewa yang terkait dengan 

pihak dalam transaksi yang wajar, 

pengakuan beban selama periode berjalan, 

klasifikasi pengungkapan atas pihak pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa. Pada 

nama entitas induk, jika berbeda dengan 

entitas anak dan pihak yang 

mengendalikan. Jika entitas induk maupun 

pihak pengendali utama menghasilkan 

laporan keuangan yang tersedia untuk 

keperluan umum, nama entitas induk 

berikutnya yang paling pertama 

melakukannya juga harus diungkapkan. 

Dari sisi perpajakan semua pihak istimewa 

harus diungkapkan dengan pengisian 

lampiran 3A atau 3B pada SPT PPh badan 

dan membuat TP Documentation sesuai 

Peraturan Menteri Keuangan 43/PJ/2010.  

d. PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs 

Valuta Asing 

Pada PSAK No. 10 berkenaan Konsep 

Unit Moneter Mata uang fungsional tidak 

harus sama dengan mata uang penyajian. 

Pada laporan keuangan mata uang yang 

digunakan adalah: mata uang fungsional 

digunakan sebagai mata uang pengukuran 

dan penyajian bisa berlainan dengan mata 

uang fungsional. Sedangkan pada 

perpajakan harus menggunakan rupiah 

atau US Dollar. PMK 196/2007 pasal 2 dan 

3 WP harus menggunakan mata uang 

penyajian dengan Rupiah. Kecuali WP 

tersebut diatur pada pasal 3 

e. PSAK 13 Properti Investasi 

Pada PSAK No. 13 Properti yang 

digunakan pada operating leaseakan 

diklasifikasikan dan dicatat sebagai 

properti investasi, hanya jika sesuai dengan 

definisi dari properti investasi dan lessee 

menggunakan fair value model. Sedangkan 

pada perpajakan tidak membedakan 

properti investasi dari aktiva tetap, alias 

perpajakan tidak mengenal atau mengakui 

adanya properti untuk investasi.   Tentu 

pada gilirannya akan menuntut 

dilakukannya rekonsiliasi atas perbedaan 

yang disebabkan laba atau rugi penilaian 

nilai properti. 

f. PSAK 14 Persediaan  

Baik PSK 14 dan Ketentuan 

Perpajakan tidak memperkenakan 

penggunaan metoda Masuk Terakhir 

Keluar Pertama (MTKP) yang kerap dikenal 

dengan istilah LIFO (Last In First Out).  

Namun perbedaan terbesar adalah dalam 
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penyajian nilai di neraca, dimana Standar 

akuntansi mengatur bahwa persediaan 

disajikan pada nilai wajar yakni 

menggunakan lower cost or net realizable 

value (NRV). NRV adalah nilai jual dikurangi 

dengan biaya penjualan atau nilai 

penggantian mana yang lebih dapat 

diandalkan. 

Standar akuntansi juga 

memperkenalkan cadangan penurunan 

nilai persedian dan kerugian karena 

penurunan nilai persediaan baik 

disebabkan rusaknya persedian atau 

persediaan tidak lagi dapat dijual karena 

keusangan terknologi. 

Konsep NRV dan cadangan 

penurunan nilai tersebut diatas belum 

diatur dalam perpajakan. 

 

g. PSAK 16 Aset Tetap 

Pada PSAK No. 16 berkenaan dengan 

aset tetap diperkenakan melakukan 

Pengukuran menggunakan model biaya 

dan model revaluasi - Komponen biaya 

perolehan termasuk estimasi awal biaya 

pembongkaran dan pemindahan aset dan 

restorasi - Efek revaluasi bisa 

mengakibatkan kenaikan atau penurunan 

nilai aset (Par 39 dan 40) - Revaluasi 

dilakukan secara teratur dan cukup reguler 

tergantung perubahan nilai wajar (Par 31 

dan 34).  Adapun pajak Tidak mengakui 

biaya estimasi - Efek revaluasi 

mengakibatkan kenaikan nilai aktiva tetap - 

Revaluasi dilakukan terlebih dahulu 

melakukan permohonan ke DJP (pasal 2) 

dan dapat dilakukan kembali dalam jangka 

waktu 5 tahun (pasal 3). Hal lainnya adalah 

dalam hal penyusutan dimana aset 

disusutkan menggunakan tarif sesuai 

kelompok aset UU NO.36/2008 & PMK 

No.79/PMK.03/2008. 

Khusus pada institusi perbankan 

terdapat aset tetap yang diperoleh dari 

pengambil-alihan agunan yang dikenal 

dengan istilah agunan yang diambil alih 

(AYD).  Masalahnya adalah terletak pada 

pengukuran nilai aset tetap yang diperoleh 

AYD, dan pada kasus tertentu Pedoman 

Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 

tahun 2008 memperkenankan tidak 

diberlakukannya depresiasi atas AYD 

berupa aset tetap.   

 

h. PSAK 22 Kombinasi Bisnis 

Pada PSAK No. 22 berkenaan 

kombinasi bisnis. Definisi istilah hubungan 

istimewa (UU NO. 36/2008) Kepemilikan 

penyertaan modal lebih dari 25 % (rule 

based) UU NO.36/2008 & PMK 

No.79/PMK.03/2008. Adapun akuntansi 

meminta dilakukannya pengujian atas 

control dan influence untuk menentukan 

status kombinasi bisnis. Implikasinya 

sangat jelas yakni terdapat perbedaan 

besar penghasilan grup/kelompok usaha 

menurut PSAK dan pajak.  Hal ini 

dikarenakan Untuk entitas yang menyusun 

laporan konsolidasian, pajak akan 

dipertanggungjawabkan untuk masing-

masing anak entitas. Laba dari anak entitas 

bukan obyek pajak, sehingga dalam 

menghitung pajak induk sebagai wajib 

pajak tidak memasukkan laba anak entitas. 

Koreksi fiskal akan dilakukan masing-

masing entitas tidak ada koreksi fiskal 

entitas konsolidasi. Namun karena entitas 

konsolidasian menggabungkan laporan 

keuangan semua anak dalam kendali induk, 

maka beban pajak harus dihitung atas 

entitas konsolidasian. Beban pajak kini 

dihitung dari beban pajak kini induk dan 

total beban pajak kini dari anak entitas. 

Beban (manfaat) pajak tangguhan 

merupakan penjumlahan juga. Untuk aset 



 

dan liabilitas pajak tangguhan juga 

dikonsolidasikan tanpa ada proses 

eliminasi. 

. 

i. PSAK 30 Sewa 

PSAK No. 30 Paragraf 16 tentang 

Akuntansi Sewa Guna Usaha mengatur 

tentang perlakuan akuntansi atas transaksi 

sewa guna usaha secara mendetail. Dari 

sisi penyewa (lessee), sewa guna usaha 

dapat dibagi menjadi sewa guna usaha 

dengan hak opsi (Capital Lease) dan sewa 

guna usaha usaha (Operating Lease). Untuk 

Capital Lease, lesse wajib melaporkan aset 

yang disewa sebagai bagian dari aset tetap, 

kewajiban leasing yang bersangkutan harus 

disajikan terpisah dari kewajiban lainnya 

sebesar jumlah yang harus dibayar ke 

lessor, dan lessee diperbolehkan 

melakukan penyusutan aset tersebut. 

Sedangkan untuk keperluan perpajakan, 

pengadaan aset tetap secaraleasing diatur 

dalam KMK Nomor: 1169/KMK.01/1991. 

Dalam pasal 3 dan 4keputusan Menteri 

Keuangan tersebut dijelaskan mengenai 

kriteria-kriteria capital lease dan operating 

lease. Apabila perusahaan membeli aset 

tetap yang memenuhi kriteria Capital 

Lease, maka untuk keperluan perpajakan 

semua pembayaran yaitucicilan pokok dan 

bunga, diakui sebagai beban tahun 

pengeluaran, sedangkanpenyusutan tidak 

boleh diakui sebagai beban fiskal. Setelah 

lessee menggunakanhak opsi untuk 

membeli, lessee melakukan penyusutan 

dengan dasar penyusutansebesar nilai sisa. 

j. PSAK 55 Instrumen keungan 

pengakuan dan Pengukuran 

PSAK No. 55 Instrumen Keuangan: 

Pengakuan dan Pengukuran mengakui 

adanya premium / diskokonto atas dasar 

penghitungan menggunakan metode suku 

bunga efektif.  Pajak tidak mengenal 

penggunaan metode suku bunga efektif 

dalam melakukan pengukuran. 

Akuntansi 

memperbolehkanmenggunakanestimasi/p

erkiraanapabilahargapasartidakdiperoleh(k

arenatidakadapasaraktif). Sedangkan pajak 

yang diakui sebagai biaya adalah atas dasar 

realisasi 

Akuntansi juga memperkenankan 

pembentukan cadangan maupun provisi.  

Sedangkan pajak tidak memperkenannya 

kecuali cadangan yang diperkenankan oleh 

Menteri Keuangan. 

Aset pajak tangguhan dan kewajiban 

pajak tangguhan dapat disajikan saling 

hapus sesuai dengan ketentuan dalam 

penyajian instrumen keuangan. Saling 

hapus dapat dilakukan jika entitas memiliki 

hak secara hukum untuk melakukan saling 

hapus dan berniat menyelesaikan dengan 

dasar neto. Untuk aset dan liabilitas pajak 

tangguhan dalam satu entitas, 

penyelesaiannya dilakukan dalam 

perhitungan pajak entitas tersebut 

sehingga dapat disajikan saling hapus. 

Namun jika aset dan liabilitas pajak 

tangguhan muncul dari entitas yang 

berbeda dalam laporan konsolidasian, akan 

tetap disajikan terpisah tidak dinetokan. 

Aset pajak tangguhan pada anak entitas 

tidak dapat dipulihkan dari laba induk 

entitas. Tidak ada hak secara hukum untuk 

saling hapus kewajiban perpajakan antara 

anak dan induk, karena kewajiban 

perpajakan untuk masing-masing entitas. 

k. Status Badan Hukum 

Peraturan perpajakan belum 

mengadopsi konsep nilai wajar Form Over 

Substance, dan lebih menitik beratkan 

pada syarat-syarat yang memperhatikan 
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status legal Rule Based.  Sebagai contoh 

lihat PSAK 30 diatas.  Bagi pajak Status 

legal adalah hal penting. 

Peraturan perpajakan juga tidak 

mengenal materialitas sebagaimana 

akuntansi.  Jumlah berapapun adalah 

material bagi pajak. Hal ini mengacu pada 

PMK 199/PMK.03/2007 Pasal 2 yang 

menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak 

untuk menguji kepatuhan atau tujuan lain.  

Adapun dalam akuntansi materialitas 

dikaitkan dengan audit untuk menilai 

kewajaran. Hal ini pada gilirannya 

menimbulkan beberapa ketidakpastian. 

Pembahasan lebih lanjut pada Bab 3. 

l. PSAK 25 Kebijakan Akuntansi 

Perusahaan Estimasi Akuntansi dan 

Kesalahan 

PSAK No25 Kebijakan Akuntansi 

Perusahaan Estimasi Akuntansi 

danKesalahan menyatakan bahwa 

penerapan PSAK baru dilakukan secara 

retrospektif jika tidak ada ketentuan 

transisi. Masalahnya Penerapan PSAK No. 

46 diterapkan secara prospektif, dan tidak 

diatur tentang masa transisi, maka entitas 

harus menerapkan secara retrospektif 

akibat perubahan kebijakan akuntansi 

sesuai dengan PSAK No. 25.  Penerapan 

secara retrospektif menghendaki entitas 

menyesuaikan : 

 Saldo awal dari saldo laba yang 

dihasilkan dari perubahan 

akuntansi yang diterapkan secara 

retrospektif yang dapat 

dibebankan atau dikreditkan 

langsung  ke ekuitas 

 Jumlah komparatif lainnya 

diungkapkan untuk setiap periode 

sajian seolah-olah kebijakan 

akuntansi baru tersebut sudah 

diterapkan sebelumnya 

Keprihatinan terbesar dalam hal ini adalah 

belum ada ketidak jelasan aturan pajak 

mengenai penerapan prospektif. 

m. PSAK 24 Imbalan Kerja 

PSAK No.24 (Revisi 2010) mengenai 

imbalan pasca kerja. Biaya imbalan pasca 

kerja yang dibebankan menurut akuntansi 

masih berupa estimasi. Sedangkan 

menurut pajak, biaya yang dapat 

dikurangkan hanya sejumlah yang benar-

benar telah terealisasi.  Sekilas hal ini 

hanya akan beda temporer karena pajak 

juga memperbolehkan biaya tersebut 

sebagai pengurang dalam menentukan 

Penghasilan Kena Pajak tetapi hanya 

masalah waktu dalam membebankannya 

saja yang berbeda.  Namun bagaimana 

kasusnya bila entitas melakukan imbalan 

pasca kerja setiap tahun, akan timbul 

ketidak jelasan apakah perbedaan tersebut 

harus diperlakukan sebagai beda temporer 

atau tetap.  

Leli Mulyani 13 dalam studi kasusnya 

menemukan implikasi dari 

perbedaanperlakuan antara ketentuan 

akuntansi dan pajak terhadap laporan 

keuanganperusahaan sebagai akibat dari 

perbedaan perlakuan pencadangan 

imbalan kerjaberupa pesangon dan 

realisasi pembayarannya berdasarkan 

ketentuan PSAK 24 (revisi 2004) dan 

perpajakan.  Perusahaan mengganggap 

perbedaan ketentuan akuntansi dan 

pajakke dalam perbedaan waktu yang 

menyebabkan perusahaan harus 

membuatperhitungan pajak tangguhan 

setiap tahunnya, sedangkan peneliti 

menyarankan agar memperlakukanya 

                                                           
13

 Leli Mulyani, Analisis Pencadangan Biaya 
Pesangon di PT. PGN (Persero) Tbk, skripsi, 
FISIP UI, 2009 



 

sebagai perbedaan tetap agar proses 

perhitungan dalampembuatan laporan 

keuangan menjadi lebih sederhana dan 

mengurangi pengaruhkoreksi fiskal 

terhadap jumlah laba kena pajak (erning 

after tax) perusahaan.  

n. SAK ETAP  

Karena SAK ETAP tengah dibekukan 

hingga 2015 maka tidak menjadi obyek 

penelitian ini 

o.  Pajak Final  

Untuk penghasilan yang dikenakan 

pajak final, standar menjelaskan secara 

khusus walaupun tidak ada dalam IAS 21. 

Atas aset dan liabilitas yang berhubungan 

dengan pajak penghasilan final berbeda 

dengan dasar pengenaan pajaknya, maka 

perbedaan tersebut tidak diakui sebagai 

aset dan liabilitas pajak tangguhan. 

Alasannya karena pajak final tidak 

dilaporkan dalam menentukan pajak 

penghasilan. Karena tidak terdapat 

perbedaan temporer maka tidak diakui 

adanya aset dan liabilitas pajak tangguhan. 

Atas penghasilan yang dikenakan pajak 

final beban pajak diakui proporsional 

dengan pendapatan menurut akuntansi 

yang diakui pada periode berjalan. 

Ketentuan standar mengharuskan 

penghasilan yang dikenakan pajak final 

diakui sebesar nilai bruto, kemudian beban 

pajak (kini) akan diakui pada periode yang 

sama. Atas pengakuan penghasilan yang 

dikenakan pajak final menurut akuntansi 

dan belum dibayarkan pajak finalnya, maka 

akan diakui beban pajak final pada periode 

tersebut dan pajak yang masih harus 

dibayar. Untuk kondisi sebaliknya, atas 

pendapatan yang dikenakan pajak final 

diterima dimuka, akan diakui pajak final 

dibayar dimuka, karena pembebanan pajak 

hanya sebesar beban yang diakui menurut 

akuntansi. Pajak penghasilan final dibayar 

dimuka harus disajikan terpisah dari pajak 

penghasilan final yang masih harus dibayar 

p.  Denda Pajak  

Jumlah pajak dan denda yang 

ditetapkan dalam surat ketetapan pajak 

harus dibebankan sebagai pendapatan 

atau beban lain-lain pada periode berjalan. 

Pembebanan ditangguhkan jika memenuhi 

kriteria pengakuan. Jika terdapat bukti 

bahwa SKP tersebut tidak menimbulkan 

kewajiban di masa mendatang, karena 

proses banding atau keberatan yang 

berpotensi dimenangkan entitas maka 

pembebanan SKP dapat ditangguhkan. 

q.  PSAK 15 Investasi pada Entitas 

Asosiasi 

Untuk perbedaan nilai aset investasi 

pada asosiasi antara pencatatan akuntansi 

dan dasar pengenaan pajak, menurut 

standar diakui sebagai perbedaan 

temporer. Peraturan perpajakan di 

Indonesia mengecualikan deviden dan laba 

entitas asosiasi dengan kepemilikan 

sekurang-kurangnya 25% sebagai 

penghasilan. Sehingga menurut pajak 

investasi akan tercatat sebesar nilai 

perolehan, sedangkan dengan metode 

ekuitas nilai investasi akan meningkat 

sebesar laba yang belum terbagi, karena 

pendapatan diakui saat melaporkan laba 

dan dividen dicatat mengurangi investasi.  

Standar menjelaskan bahwa 

perbedaan temporer terkait investasi pada 

asosiasi, anak dan cabang dapat tidak 

diakui jika entitas induk tidak mampu 

mengendalikan waktu pemulihan 

perbedaan temporer dan kemugkinan 

perbedaan temporer tersebut tidak dapat 

dipulihkan di masa depan yang dapat 

diperkirakan. 
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r. Kompensasi Kerugian 

Peraturan pajak menjelaskan bahwa 

wajib pajak dapat mengkompensasikan 

kerugian selama lima tahun setelah 

kerugian tersebut terjadi. Jika entitas 

mengalami rugi sebesar (20.000) maka 

selama lima tahun berikutnya entitas tidak 

akan membayar pajak sampai keuntungan 

mencapai jumlah kerugian tersebut.  

Manfaat pajak tersebut diakui secara 

akuntansi pada saat kerugian terjadi 

sebesar 5.000 (25% x 20.000). Entitas 

mengakui aset pajak tangguhan dalam 

laporan posisi keuangan dan manfaat pajak 

tangguhan dalam laporan laba rugi 

komprehensif. Jika pada tahun berikutnya 

entitas memiliki penghasilan kena pajak 

6.000, maka entitas tidak membayar pajak 

karena masih memiliki kompensasi 

kerugian, namun secara akuntansi tetap 

akan diakui beban pajak tangguhan 

sebesar 1.500. Beban pajak tangguhan ini 

diperoleh dari pemulihan aset pajak 

tangguhan. Akhir tahun pertama saldo aset 

pajak tangguhan tersisa 5000-1.500 = 

3.500 mencerminkan sisa kompensasi yang 

belum dimanfaatkan 14.000. 

Aset pajak tangguhan yang telah 

diakui pada periode sebelumnya, karena 

perubahan kondisi ekonomi menjadi tidak 

terpulihkan di masa depan. Untuk aset 

pajak tangguhan terkait dengan 

kompensasi kerugian, entitas kemungkinan 

tidak dapat memanfaatkan kompensasi 

karena entitas rugi terus. Standar 

akuntansi mengharuskan untuk membuat 

cadangan atas penurunan nilai aset pajak 

tangguhan, jika terdapat indikasi bahwa 

pada periode masa depan tidak dapat 

dipulihkan. 

 

s. Fasilitas Kredit Pajak14 

Perbedaan temporer akan 

menimbulkan jumlah pajak terutang pada 

periode mendatang atau jumlah pajak 

terpulihkan di masa mendatang. Jika aset 

atau liabilitas muncul akibat pengakuan 

pendapatan menurut akuntansi lebih besar 

dibandingkan menurut pajak, maka akan 

menimbulkan pajak terutang di masa 

depan sehingga akan diakui liabilitas pajak 

tangguhan. Sebaliknya jika pengakuan 

pendapatan menurut akuntansi lebih kecil 

dibandingkan penghasilan menurut pajak, 

maka entitas akan melakukan pembayaran 

pajak terlebih dahulu atas pendapatan 

tersebut sehingga akan diakui aset pajak 

tangguhan. Aset pajak tangguhan juga 

dapat terjadi karena akumulasi kerugian 

pajak yang belum dikompensasikan dan 

akumulasi kredit pajak yang belum 

dimanfaatkan. Untuk fasilitas kredit pajak, 

ketentuan regulasi di Indonesia belum 

mengatur. 

Sebagai ilustrasi, sebuah peralatan 

dibeli pada awal tahun 1 sebesar 12.000 

disusutkan menurut pajak selama 4 tahun 

tanpa nilai sisa. Menurut akuntansi 

disusutkan selama 5 tahun dengan nilai 

sisa 2.000. Tabel berikut memberikan 

gambaran pajak tangguhan, dengan 

mengasumsikan pendapatan 5.000. 

Pajak   Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5 

Pendapatan      5.000      5.000      5.000      5.000      5.000  

Penyusutan untuk 
tujuan pajak  3.000  3.000  3.000  3.000              -  

Penghasilan kena 
pajak     2.000      2.000      2.000      2.000      5.000  

Pajak terutang 
menurut fiskal 500 

        
500 

        
500 

        
500     1.250  

                                                           
14

 Dwi Martani, Akuntansi Pajak Penghasilan, 
http://staff.blog.ui.ac.id/martani/, diakses 1 
November 2012 

http://staff.blog.ui.ac.id/martani/


 

Pajak   Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5 

Akuntansi                  

Pendapatan      5.000      5.000      5.000      5.000      5.000  

Penyusutan untuk 
tujuan akuntansi      2.000      2.000      2.000      2.000  2.000  

Laba (rugi) pajak      3.000      3.000      3.000      3.000      3.000  

Beban pajak 
akuntansi  25% 750  750  750  750  750  

                  

Perbedaan laba 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000  

Beban (manfaat) 
pajak tangguhan  250 250 250 250 (500) 

Kewajiban pajak 
tangguhan  250 500  750 1.000  500  

Total beban pajak 
penghasilan 

     

Beban pajak kini  25% 500 
        

500 
        

500 
        

500     1.250  

Beban (manfaat) 
pajak tangguhan  250 250 250 250 (500) 

Beban pajak 
penghasilan 750 750 750 750 750 

 

Menurut akuntansi, beban pajak 

akan dihitung berdasarkan laba akuntansi 

sehingga beban pajak sebesar 750. Beban 

pajak tersebut terdiri pajak kini yang 

dibayarkan ke kas Negara sebesar 500 dan 

beban pajak tangguhan sebesar 250. 

Dampaknya timbul kewajiban pajak 

tangguhan. Menurut akuntansi, 

penyusutanya lebih kecil sehingga laba 

akuntansi lebih besar sehingga terdapat 

pengakuan beban pajak tangguhan selama 

4 tahun pertama. Pada tahun kelima, 

entitas membayar pajak lebih besar karena 

tidak ada lagi penyusutan. Namun secara 

akuntansi masih terdapat penyusutan 

sehingga penghasilannya lebih kecil 

sebesar 3.000. Pada tahun kelima pajak 

yang dibayarkan sebesar 1.250 namun 

beban pajak yang diakui sebesar 750. 

Selisihnya 500 merupakan manfaat pajak 

tangguhan dan mengurangi kewajiban 

pajak tangguhan. 

Sampai akhir tahun kelima masih ada 

nilai sisa 2.000 dan saldo kewajiban pajak 

tangguhan 500. Perbedaan ini akan hilang 

saat entitas menjual peralatan tersebut. 

Jika tahun ke 7 peralatan dijual seharga 

3.000 maka pajak akan mengakui laba 

penjualan aset sebesar 3.000 sedangkan 

menurut akuntansi laba penjualan aset 

1.000 karena masih ada nilai sisa 2.000. 

Pajak atas penjualan tersebut akan 

dibayarkan sebesar 750, namun secara 

akuntansi beban pajak 250, yang 500 

manfaat pajak tangguhan. Kewajiban pajak 

tangguhan akan habis dikurangkan dan 

diakui sebagai manfaat pajak tangguhan, 

karena asetnya sudah terjual. 

 

t. Tantangan Rekonsiliasi Fiskal 

Sebagaimana yang telah 

disampaikan pada Bab 1 berkenaan dengan 

MOU antara IAI dan Dirjen Pajak dapat 

diduga bahwa rekonsiliasi fiskal akan 

menjadi sesuatu yang kegiatan rutin yang 

sangat boleh jadi akan memusingkan para 

Wajib Pajak.  Bagaimana gambaran 

kesulitan tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut: 

Hubungan antara Laporan Keuangan 

Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal 

dapat digambarkan dengan diagram 

berikut ini pada gambar 1: 

Gambar 1 

Hubungan antara Laporan Keuangan 
Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal 
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Mengacu pada MOU yang akan 

ditanda tangani tersebut diatas dapat 

diperkirakan wajib pajak tetap 

berkewajiban menyusun laporan koreksi 

fiskal untuk dapat menyusun Laporan 

Keuangan Fiskal. Namun masalah yang 

sebenarnya dihadapi lebih dari itu yakni 

makin rumitnya konsekuensi dari 

pembebanan pajak penghasilan (PPh) 

dalam laporan keuangan menimbulkan 

masalah karena adanya perbedaan dalam 

kaidah penyajian pembukuan menurut 

ketentuan pajak dan akuntansi menurut 

standar akuntansi keuangan. 

Masalah dimaksud adalah mengenai 

pemilihan metoda pembebanan PPh oleh 

Manajemen dan efeknya terhadap 

Penyajian Laporan Keuangan. Secara garis 

besar Manajemen entitas selaku wajib 

pajak dapat memilih salah satu dari 2 (dua) 

opsi: 

1. Melakukan alokasi beban 

pajak 

2. Tidak melakukan alokasi. 

Hal ini telah diungkapkan oleh 

Endang Kiswara (2011) bahwa konsekuensi 

dari pembebanan pajak penghasilan (PPh) 

dalam laporan keuangan menimbulkan 

masalah karena adanya perbedaan dalam 

kaidah penyajian pembukuan menurut 

ketentuan pajak dan akuntansi menurut 

standar akuntansi keuangan (SAK). 

Hendriksen (1992) menyatakan dua 

pendekatan dalam pelaporan konsekuensi 

PPh dalam laporan keuangan, yaitu 

balance sheet approach dan income 

statement approach. Kedua pendekatan 

tersebut kemudian dirinci oleh Kieso dan 

Weygant (2003) menjadi 6 (enam) metode, 

yaitu alokasi komprehensif antar periode 

aset-laibilitas (assets-liabilities), bersih dari 

pajak (net-of-tax), tangguhan (deferred), 

alokasi komprehensif intra periode, alokasi 

parsial dan non alokasi.  Gambaran singkat 

mengenai hal ini dapat disimak pada tabel 

2.1: 

Keenam metode pembebanan PPh 

menimbulkan konsekuensi berbeda-beda 

dalam penyajian pelaporan keuangan. 

Metode non alokasi melaporkan beban 

PPh menurut perhitungan pembukuan 

pajak, sedangkan metode aset-laibilitas 

dan metode tangguhan mengakomodir 

selisih perbedaan antara pembukuan 

menurut pajak dan akuntansi menurut 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

sehingga terdapat komponen perbedaan 

waktu dan perbedaan tetap. Metode 

bersih dari pajak mengharuskan pelaporan 

komponen-komponen dalam laporan 

keuangan bebas dari konsekuensi pajak, 

sedangkan metode alokasi parsial 

membebankan selisih perhitungan PPh 

antara pembukuan menurut pajak dan SAK 

hanya atas periode berjalan, tanpa 

konsekuensi atas selisih yang sama dari 

periode sebelumnya. Metode alokasi 

komprehensif intra periode tidak 

mengijinkan pembebanan PPh antar 

periode, sehingga semua konsekuensinya 

hanya mempengaruhi kinerja laporan 

keuangan pada periode berjalan. 

Dari tabel 2.1 tersebut memang 

mendukung pernyataan Ketua DPN (Dewan 

Pimpinan Nasional ) IAI (Ikatan Akuntan 

Indonesia) Mardiasmo menyatakan, 

konvergensi IFRS di tahun 2012 tidak akan 

menganggu penerimaan negara dari pajak. 

Namun pada pelaksanaan di lapangan akan 



 

dijumpai berbagai masalah berkenaan 

dengan rekonsiliasi fiskal. 

Hal ini tentu menuntut perhatian 
dari Dirjen Pajak, karena ”kebingungan” 
penyusunan rekonsiliasi fiskal dapat 
berimbas pada hal yang sebenarnya dapat 
dihindari, semisal perdebatan antara wajib 
pajak dengan aparat pajak mengenai 
berbagai berkenaan rekonsiliasi atas 
perlakuan akuntansi yang telah diuraikan 
diatas.  Penulis tidak ingin mengomentari 
apalagi terlibat lebih jauh dengan suatu 
sinyalemen yang mengatakan bahwa salah 
satu pintu pembuka kesempatan korupsi 
aparat pajak adalah memanfaatkan 
”kebingungan” wajib pajak atas berbagai 
hal diatas. 

Tabel 2.1 

Pemilihan metoda pembebanan PPh 
oleh Manajemen dan efeknya terhadap 
Penyajian Laporan Keuangan 

Hal Alokasi Non-

alokas

i Antar Periode Intra 

Perio

de Komprehensif Parsi

al 

Bersi

h 

dari 

Paja

k 

Tang

guha

n 

Aset-

Laibil

itas 

Efek terhadap Penyajian Laporan Laba Rugi 

Beba
n PPh 

PPh 
kom
ersil 

= 
PPh 
fiska

l 

PPh 
kom
ersil 

≠ 
PPh 
fiska

l 

PPh 
kome
rsil ≠ 
PPh 

fiskal 

PPh 
kome
rsil ≠ 
PPh 

fiskal 

PPh 
kome
rsil = 
PPh 

fiskal 

PPh 
komer

sil = 
PPh 

fiskal 

Juml
ah 
Peng
hasila
n 

Peng
hasil
an 

bersi
h 

setel
ah 

dikur
angi 
kons
ekue
nsi 
PPh 

Sebe
sar 

peng
akua

n 
tran
saksi 

Sebe
sar 

peng
akua

n 
trans
aksi 

Sebe
sar 

peng
akua

n 
trans
aksi 

Peng
hasila

n 
minu

s 
konse
kuens

i 
pajak

. 

Sebes
ar 

penga
kuan 

transa
ksi 

Juml Biay Sebe Sebe Sebe Biaya Sebes

ah 
Biaya 
/ 
Beba
n 

a 
bersi

h 
setel

ah 
dikur
angi 
beba

n 
PPh 

sar 
peng
akua

n 
tran
saksi 

sar 
peng
akua

n 
trans
aksi 

sar 
peng
akua

n 
trans
aksi 

minu
s 

konse
kuens

i 
pajak

. 

ar 
penga
kuan 

transa
ksi 

Efek terhadap Penyajian Laporan Posisi Keuangan 

PPh 
dibay
ar di 
muka 

Tida
k 

ada 

Ada Ada Ada Tidak 
ada 

Ada 

Laibili
tas 
PPh 

Tida
k 

ada 

Ada Ada Ada Ada Ada 

PPh 
Ditan
gguh
kan 

Tida
k 

ada 

Tida
k 

ada 

Ada Ada Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Besar
nya 
Laba 
Bersi
h 
yang 
Masu
k Ke 
Akun 
Laba 
yang 
Ditah
an 

Sam
a 

deng
an 

laba 
kom
ersil,  
tidak 
sam

a 
deng

an 
laba 
fiska

l. 

Sam
a 

deng
an 

laba 
kom
ersil, 
tidak 
sam

a 
deng

an 
laba 
fiska

l. 

Sama 
deng

an 
laba 

kome
rsil, 

tidak 
sama 
deng

an 
laba 
fiskal

. 

Sama 
deng

an 
laba 

kome
rsil, 

tidak 
sama 
deng

an 
laba 
fiskal

. 

Sama 
deng

an 
laba 

kome
rsil, 

tidak 
sama 
deng

an 
laba 

fiskal. 

Sama 
denga
n laba 
komer

sil, 
tidak 
sama 
denga
n laba 
fiskal. 

Keter
anga
n 

Aset, 
Laibi
litas 
dan 

Ekuit
as 

disaj
ikan 
bersi

h 
dari 
efek 
paja

k. 

Efek 
perb
edaa

n 
perh
itun
gan 
PPh 
anta

ra 
kom
ersil 
dan 
fiska

l 
hany

a 
pada 
lapo
ran 
laba 
rugi. 

PPh 
ditan
gguh
kan 

(yang 
beras

al 
dari 

akum
ulasi 
perb
edaa

n 
wakt

u 
perio

de 
sebel
umny
a dan 
perio

de 
berja
lan) 

diaku
i 

seba
gai 

aset 
bila 

PPh 
ditan
gguh
kan 

hany
a 

melip
uti 

perb
edaa

n 
wakt

u 
pada 
perio

de 
berja
lan 

(tanp
a 

efek 
yang 
beras

al 
dari 

perio
de 

sebel
umny

a). 

Semu
a 

konse
kuens

i 
Pajak 
yang 

timbu
l 

dialo
kasik

an 
langs
ung 

pada 
trans
aksi 
yang 
bersa
ngkut

an. 

Meng
angga

p 
beban 

PPh 
sebag
aiman

a 
beban 
pada 

umum
nya, 
tidak 

memp
erhati

kan 
perbe
daan 

penga
kuan 

pengh
asilan 
dan 

biaya 
antara 
komer
sil dan 
fiskal. 
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bersa
ldo 

debit 
dan 
seba
gai 

laibili
tas 
bila 

bersa
ldo 

kredi
t. 

Diaku
i 

seba
gai 

aset 
bila 

bersa
ldo 

debit 
dan 

laibili
tas 
bila 

bersa
ldo 

kredi
t. 

PPh 

kome

rsil 

: Pajak Penghasilan  dihitung berdasarkan laporan 

laba rugi yang disusun menurut kaidah PSAK. 

PPh 

fiskal 

: Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan 

perhitungan menurut ketentuan perpajakan. 

Sumber: Endang Kiswara (2011) 
 

III. KAJIAN KASUS 

Dalam Bab ini peneliti akan 

menyajikan beberapa kajian kasus 

problema perbedaan perlakuan akuntansi 

antara PSAK dan Perpajakan 

 

3.1. Pencadangan Kerugian Kredit  

DSAK (Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan) menetapkan bahwa PSAK 

55 (Revisi 2006) mengenai Instrumen 

Keuangan: Pengakuan dan 

Pengukuran berlaku efektif untuk 

laporan keuangan dengan periode 

yang dimulai pada tanggal 1 Januari 

2010. PSAK ini mengacu pada IAS 39 

(Financial Instruments: Recognition 

and Measurement) yang telah 

berlaku pada standar IFRS 

(International Financial Reporting 

Standard) sejak beberapa tahun 

sebelumnya. 

 

PSAK 55 (Revisi 2006) telah 

diprediksi untuk membuat beberapa 

kesulitan penerapan khususnya pada 

perusahaan keuangan, terutama 

perbankan. Beberapa hal terkait 

perpajakan dengan penerapan PSAK 

ini adalah: 

1. Perhitungan pendapatan dan 

beban bunga terkait dengan 

instrumen keuangan menggunakan 

metode suku bunga efektif. Dalam 

PSAK terdahulu tidak dispesifikasi 

secara jelas dan secara umum bank 

menggunakan metode garis lurus. 

2. Perhitungan cadangan kerugian 

kredit menggunakan metode 

perhitungan berdasarkan 

pengalaman historis. Sebelum 

penerapan PSAK 55 (Revisi 2006), 

perhitungan cadangan kerugian 

menggunakan rumusan yang telah 

diterapkan oleh regulator (Bank 

Indonesia) dan bersifat 

prescriptive.  

 

Penelitian Alvin Kosim15 memberi 

ilustrasi mengenai ke-2 tersebut 

sebagai berikut. 

1. Apabila Pajak tidak menerapkan 

perhitungan pendapatan dan beban 

bunga terkait dengan instrumen 

keuangan menggunakan metode 

suku bunga efektif maka hanya 

                                                           
15

 Alvin Kosim, Studi Kasus Penerapan dan 
Implikasi PSAK 55 (Revisi 2006) Pada Kredit 
Pemilikan Rumah Bank ABC, 2012, Skripsi, 
Universitas Bina Nusantara. 



 

menimbulkan perbedaan temporer, 

dan pada akhirnya hasilnya adalah 

sama, sebagaimana gambar 3.1 

berikut ini. 

 

Tabel 3.1. 

Perbandingan pendapatan dengan 

menggunakan metode Amortisasi 

Garis Lurus dan Suku Bunga Efektif 

(EIR) 

 

Sumber: Alvin Kosim (2012) 

Hal yang perlu dicermati adalah pada 

tahap awal penerapan metoda garis 

lurus menghasilkan pendapatan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

penerapan EIR, namun seiring 

berjalannya waktu maka keadaan 

akan berbalik dimana penerapan 

metoda garis lurus menghasilkan 

pendapatan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan penerapan EIR.  

Hal ini pada gilirannya menuntut 

kejelian pihak wajib pajak dalam 

menyusun laporan rekonsiliasi 

fiskalnya. 

 

2. Saat ini Pajak hanya mengakui 

pembentukan Cadangan 

Kecukupan Penurunan Nilai 

(CKPN) sesuai dengan Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) dimana 

CKPN dihitung berdasarkan 

persentase yang sama untuk 

seluruh portofolio kredit. Hal ini 

menunjukkan bahwa perhitungan 

CKPN tidak memperhitungkan 

resiko spesifik bagi tiap-tiap bank 

dan juga tipe kredit. Hal ini tentu 

tidak memberikan ”insentif” bagi 

bank yang memiliki praktek 

manajemen resiko yang baik.  Di 

sisi lain perhitungan cadangan 

kerugian berdasarkan PSAK 55 

(Revisi 2006) menggunakan 

konsep incurred loss 

methodology.  Dampak dari 

perbedaan ini adalah dalam hal 

persentase pembentukan CKPN 

yang implikasinya adalah pada 

pembentukan CKPN. Hal ini dapat 

disimak pada gambar 3.2. dan 3.3 

 

Gambar 3.2. 

Grafik perbandingan persentase 

CKPN per Peraturan Bank 

Indonesia dan per PSAK 55 (Revisi 

2006) 
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Sumber: Alvin Kosim (2012) 

Gambar 3.3. 

Grafik perbandingan CKPN per 

Peraturan Bank Indonesia dan 

per PSAK 55 (Revisi 2006) 

 

Sumber: Alvin Kosim (2012) 

Dalam tahap awal penerapan 

PSAK 55 ini tampak bank telah 

memiliki kelebihan CKPN dan 

harus dikoreksi.  Koreksi ini 

walau pada awalnya akan 

mengembirakan bagi pihak 

pajak karena kelebihan ini 

akan dikenakan pajak.   

3.2. Pencadangan Biaya Pesangon 

Sesuai dengan Undang – undang 

No.13 Tahun 2003 perusahaan 

dibebani kewajiban untuk 

memberikan sejumlah uang pada 

para pekerja bila terjadi pemutusan 

hubungan kerja (PHK) yang dikenal 

dengan istilah imbalan pasca kerja.  

Dari sisi akuntansi timbul kewajiban 

konstruktif bagi perusahaan untuk 

melakukan pencatatan terhadap 

pengakuan imbalan pasca kerja 

meskipun biaya baru direalisasikan 

pada saat pekerja mengakhiri masa 

kerjanya yang dikenal dengan istilah 

Pencadangan Biaya Pesangon.  

Namun biaya pesangon secara pajak 

baru dapat diakui setelah terjadi 

realisasi sehingga dampaknya terjadi 

perbedaan antara akuntansi dan 

pajak. 

Pencadangan biaya pesangon 

memberi implikasi baik dari sisi 

pencatatan akuntansi komersial 

maupun pemenuhan kewajiban 

perpajakan.  Sesuai ketentuan PSAK 

24 (Revisi 2004) Perusahaan 

diwajibkan untuk menghitung 

besaran pencadangan sesuai 

perhitungan aktuaris. Selain itu 

perusahaan harus melakukan 

penyesuaian atas pencadangan biaya 

tersebut dalam perhitungan Pajak 

Penghasilan Badan agar sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku.  Secara akuntansi 

perbedaan antara ketentuan 

perbedaan ketentuan ini dapat 

diperlakukan sebagai beda tetap 

atau beda waktu tergantung efek 

dari perbedaan tersebut pada 

laporan keuangan perusahaan. 

Penelitian Leli Mulyani 16  

memberikan informasi bahwa 

apabila perusahaan memperlakukan 

perbedaan ketentuan tersebut 

sebagai beda waktu ternyata 

berimplikasi pada perhitungan pajak 

tangguhan serta berimplikasi pada 

koreksi fiskal setiap tahun.  Hal ini 

pada gilirannya membuat 

penyusunan laporan keuangan 

komersial menjadi lebih rumit.  

Perlu dipahami bahwa perlakuan 

atas koreksi fiskal pencadangan 

pesangon akan mempengaruhi laba 

setelah pajak dalam laporan 

                                                           
16

 Leli Mulyani, Analisis Pencadangan Biaya 
Pesangon di PT ABC, FISIP UI, 2009. 
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keuangan komersial. Apabila 

digolongkan sebagai beda tetap 

maka perusahaan tidak perlu 

membuat perhitungan pajak 

tangguhan dan pengaruh koreksi 

fiskal atas pencadangan pesangon 

tidak akan muncul dalam laporan 

keuangan. 

3.3. Aset Tetap  

Dalam Pedoman Akuntansi 

Perbankan (PAPI) tahun 2008 yang 

berlaku bagi perbankan diatur 

beberapa hal berkenaan aset tetap 

yang berpotensi berbeda dengan 

perpajakan, yakni: 

a.  Agunan Yang Diambil Alih 

(AYDA) 

 Pada saat pengakuan awal, 

AYDA dibukukan pada nilai 

wajar setelah dikurangi 

biaya untuk menjualnya, 

yaitu maksimum sebesar 

kewajiban debitur di 

neraca.  Bank tidak dapat 

mengakui keuntungan 

pada saat diambil alih 

 Setelah pengakuan awal, 

AYDA dibukukan sebesar 

nilai yang lebih rendah 

antara nilai tercatat 

dengan nilai wajarnya 

setelah dikurangi biaya 

untuk menjualnya 

 Jika mengalami penurunan 

nilai, bank mengakui 

sebagai kerugian 

penurunan nilai 

 Jika mengalami pemulihan 

penurunan nilau, bank 

mengakui pemulihan 

maksimum sebesar 

kerugian penurunan nilai 

yang telah diakui 

 AYDA tidak disusutkan 

 Pada saat penjualan, selisih 

antara nilai AYDA yang 

dibukukan dengan hasil 

penjualan diakui sebagai 

keuntungan / kerugian non 

operasional 

b. Properti Terbengkalai (PT) 

 Pada saat pengakuan awal, 

PT diukur sebesar biaya 

perolehan 

 Setelah pengakuan awal, 

PT dibukukan sebesar nilai 

yang lebih rendah antara 

nilai tercatat dengan nilai 

wajarnya setelah dikurangi 

biaya untuk menjualnya 

 Jika mengalami penurunan 

nilai, bank mengakui 

sebagai kerugian 

penurunan nilai 

 Jika mengalami pemulihan 

penurunan nilai, bank 

mengakui pemulihan 

maksimum sebesar 

kerugian penurunan nilau 

yang telah diakui 

 PT tidak disusutkan 
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 Pada saat penjualan, selisih 

antara nilai PT yang 

dibukukan dengan hasil 

penjualan diakui sebesar 

keuntungan / kerugian non 

operasional 

Dari uraian diatas potensi 

perbedaan terletak pada: 

1. Baik AYDA maupun PT 

tidak disusutkan.  Belum 

diketahui apakah hal ini 

akan diperkenankan 

oleh peraturan 

perpajakan atau tidak.  

Namun dengan asumsi 

pajak tidak 

memperkenan AYDA dan 

PT untuk tidak 

disusutkan maka hal ini 

akan merupakan beda 

tetap 

2. Konsep penurunan nilai 

(impairment).  Peraturan 

perpajakan belum 

mengatur hal ini, dalam 

hal apakah laba atau rugi 

berkaitan dengan 

penuruan nilai akan 

diakui atau tidak oleh 

perpajakan.  

 

3.4. Akuntansi Lindung Nilai  

Misalkan RI mengekspor sejumlah 

komoditas senilai USD 1 juta ke Singapura. 

Pengiriman dilakukan pada tanggal 1-

November-X1.  Kesepakatan yang telah 

diatur dalam letter of credit (LC) 

menegaskan bahwa RI akan menerima 

pembayaran pada 1 February X2.  Berikut 

adalah data keuangan: 

 Spot rate 1-November-X1 

adalah IDR 11 per USD 

 Spot rate  31 Desember 31 – 

X1 adalah IDR 10 per USD 

 Pembayaran pada 1 

February X2  dengan kurs 

IDR 9,5 per USD   

 RI menggunakan IDR sebagai 

mata uang fungsional 

Mengacu pada deskripsi tersebut 

berikut adalah ilustrasi bila RI tidak 

melakukan lindung nilai apapun: 

Tanggal Ilustrasi Jurnal 

1 Nov X1 Piutang Dagang           IDR 11.000.000 
         Penjualan                         IDR 11.000.000 
(USD 1 juta x IDR 11/USD) = IDR 11 juta 

31 Des X1  Rugi Nilai Tukar  IDR 1.000.000 
Piutang Dagang                     IDR 1.000.000 
Nilai piutang dagang (USD 1 juta x IDR 10/USD)= IDR 10 juta 

1 Feb X2 Kas                                      IDR    9.500.000 
Rugi Nilai Tukar                   IDR       500.000 
Piutang Dagang                           IDR 10.000.000 
Nilai kas yg diterima (USD 1 juta x IDR 9,5/USD) = 9.500.000  

 

Tampak jelas bahwa dengan semakin 

melemahnya nilai tukar USD maka 

mengakibatkan kerugian bagi RI, demikian 

pula sebaliknya.  Bagi bisnis ketidakpastian 

ini tentu dapat berakibat kurang baik bagi 

RI.  Dari ilustrasi tersebut dapat disimak 

bahwa RI mengalami 2 macam kerugian 

yakni: 

 Kerugian berupa arus kas masuk 

sebesar IDR 1.500.000; dan 

 Kerugian berupa penurunan nilai 

piutang dagang sebesar IDR 

1.500.000 



 

Walau terdapat 2 macam kerugian, 

namun karena secara subtansi ekonomi 

keduanya disebabkan oleh hal yang sama, 

yakni penguatan nilai tukar IDR terhadap 

USD maka akuntansi hanya mengakui 1 

macam kerugian yakni rugi nilai tukar. 

Dari sisi ketentuan perpajakan 

kerugian tersebut diakui sebagai biaya 

sehingga mengurangi pendapatan kena 

pajak (taxable income). 

 Tahun X1 Tahun 
X2 

Laba (Rugi) 
nilai tukar 

(1.000.000) (500.000) 

Penambahan 
(Pengurangan) 
Taxable Income 

(1.000.000) (500.000) 

Dari ilustrasi kerugian RI diatas, 

maka RI dapat melakukan lindung nilai 

terhadap:  

(1) Arus Kas (cash flow hedge), atau  

(2) Nilai Piutang (fair value hedge) 

Sebagaimana dijelaskan diatas walau 

RI mengalami 2 macam kerugian, namun 

untuk keperluan lindung nilai maka RI 

hanya dapat memilih salah satunya untuk 

di-’lindungi”.   

Adapun instrumen derivatif yang 

dapat dimanfaatkan untuk melakukan 

lindung nilai adalah forward atau 

option.Dalam tulisan ini hanya dibahas 

lindung nilai dengan memanfaat forward 

dengan tujuan lindung nilai arus kas. 

 Berikut ini adalah informasi 

finansial lainnya berkenaan 

dengan piutang USD 1 juta 

tersebut beserta seluruh 

alternatif / skenario diatas: 

 Berdasarkan Forward 

Contract RI sepakat untuk 

menjual USD 1 juta dengan 

kurs IDR 11 per USD pada 1 

Feb X2 

 Tingkat suku bunga adalah 

6% (setara 0,5% per bulan) 

 Forward rate per 31 

Desember X1 untuk 

pengiriman 1 Feb X2 adalah 

USD 10 

 Asumsikan pula bahwa 

seluruh persyaratan 

penerapan akuntansi lindung 

nilai terpenuhi secara 

efektif. 

Kita mulai dengan skenario dimana 

Forward Contractnamun Lindung Nilai 

tidak diimplementasikan. 

Tanggal Ilustrasi Jurnal 

1 Nov 
X1 

Piutang Dagang           IDR 11.000.000 
         Penjualan                         IDR 11.000.000 
(USD 1 juta x IDR 11/USD) = IDR 11 juta 

31 Des 
X1 

 Rugi Nilai Tukar  IDR 1.000.000 
         Piutang Dagang                     IDR 1.000.000 
Nilai piutang dagang (USD 1 juta x IDR 10/USD)= 
IDR 10 juta 
 
Forward Contract                                                     
IDR  990.075 

 Keuntungan atas Forward Contract                             
IDR  990.075 (nilai forward contract di neraca 31 
Desember 20X1 adalah 
IDR (11 – 10) x 1.000.000 = 1.000.000. 
Present value-nya 1.400.000/(1.005)2 =   990.075 

1 Feb X2 Forward Contract                                                      
IDR  509.925 
    Keuntungan atas Forward Contract                              
IDR 509.925 
 
Rugi Penurunan Nilai Tukar  IDR 500.000 
         Piutang Dagang                     IDR 500.000 
 
Kas                                                           IDR 
11.000.000 
Forward Contract                                                      
IDR  1.500.000 
 Piutang Dagang                                                               
9.500.000   
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Dari ilustrasi diatas dapat disimak 

bahwa sepanjang masa kontrak kerugian 

berupa penurunan nilai piutang dagang 

karena penurunan nilai tukar dikompensasi 

dengan keuntungan atas forward contract. 

Perusahaan juga berhasil mengamankan 

arus kas dengan memastikan penerimaan 

kas senilai IDR 11.000.000. Namun 

perusahaan masih mengalami kerugian 

penurunan nilai piutang dagang yang 

dikompensasi dengan keuntungan 

kenaikan nilai kontrak forward. 

Dari sisi perpajakan secara 

keseluruhan hasilnya adalah nihil, yakni 

pada tahun X1 rugi terdapat pengurangan 

pendapatan kena pajak (taxable income) 

sebesar Rp. 9.925 namun pada tahun 

kedua perusahaan mencatat penambahan 

pada jumlah yang sama. 

Komponen Tahun X1 Tahun X2 

Laba (Rugi) nilai tukar 
Laba (Rugi) atas perubahan 
nilai Forward Contract 

(1.000.000) 
990.075 

(500.000) 
509.925 

Penambahan (Pengurangan) 
Taxable Income 

(9.925) 9.925 

 

Sekarang mari kita simak skenario 

dimana Forward Contractdan Lindung Nilai 

Arus kas dapat diimplementasikan. 

Tanggal Ilustrasi Jurnal – Skenaria I FCY Aset/Forward/ Cash 
Flow Hegde 

1 Nov 
X1 

Piutang Dagang           IDR 11.000.000 
         Penjualan                         IDR 11.000.000 
(USD 1 juta x IDR 11/USD) = IDR 11 juta 

31 Des 
X1 

Rugi Penurunan Nilai Tukar  IDR 1.000.000 
Piutang Dagang                     IDR 1.000.000 
 
Akumulasi – Pendapatan Komprehensif Lainnya  IDR 
1.000.000 
  Keuntungan atas Forward Contract                                  
IDR. 1.000.000 

31 Des 
X1 

Forward Contract                                                     IDR 
990.075 

Akumulasi – Pendapatan Komprehensif Lainnya       
IDR 990.075 

1 Feb 
X2 

Rugi Penurunan Nilai Tukar  IDR 500.000 
         Piutang Dagang                     IDR 500.000 
 
Akumulasi – Pendapatan Komprehensif Lainnya  IDR 
500.000 
Keuntungan atas Forward Contract                                 
IDR. 500.000 
 

Tanggal Ilustrasi Jurnal – Skenaria I FCY Aset/Forward/ Cash 
Flow Hegde 

Forward Contract                                                      IDR  
509.925 

Akumulasi – Pendapatan Komprehensif Lainnya        
IDR 509.925  

1 Feb 
X2 

Rek.Perantara         IDR 9.500.000 
Piutang Dagang       IDR 9.500.000 
 

Kas                          IDR 11.000.000 
Forward Contract            IDR 1.500.000  
Rek. Perantara             IDR  9.500.000        

 

Untuk skenario ini perusahaan 

berhasil ‘mengamankan’ penerimaan arus 

kas sebesar Rp. 11.000.000, dan masih 

ditambah benefit berupa ketiadaan 

kewajiban pembayaran pajak sebagaimana 

detail berikut ini: 

Komponen Tahun X1 Tahun 
X2 

Laba (Rugi) nilai tukar 
Keuntungan atas Forward 
Contract 

(1.000.000) 
1.000.000 

(500.000) 
500.000 

Penambahan (Pengurangan) 
Taxable Income 

- - 

 
Adapun rekening penampungan 

sementara di ekuitas yakni Akumulasi 

Pendapatan Komprehensif Lainnya akan 

kembali menjadi nihil pada saat pelaksanan 

kontrak sebagaimana ilustrasi dibawah ini: 

Akumulasi Pendapatan Komprehensif Lainnya (OCI) 

31 Des X1                        
IDR 1.000.000 
1 Feb X2                          
IDR    500.000 

31 Des X1                        
IDR 990.075 
1 Feb X2                          
IDR 509.925    

IDR 1.500.000 IDR 1.500.000 

 
Dalam ilustrasi ini penerapan 

akuntansi lindung nilai memang tidak 

terdapat penambahan atau pengurangan 

taxable income, sesuatu hal yang dalam 

dunia nyata too good to be true.  Artinya 

sangat mungkin penerapan akuntansi 

lindung nilai arus kas ini dapat berfungsi 

sebagai pengurang pajak, terutama karena 

perlakuan keuntungan dan kerugian yang 

di-“parkir” pada ekuitas sebagai OCI, 

dimana hal ini belum diatur dalam 

perpajakan. 



 

 

3.5. Manajemen Resiko Perpajakan 

Dari beberapa uraian atau contoh 

diatas dapat kami sampaikan pula 

beberapa hal berkenaan dengan 

manajemen resiko terkait perpajakan yang 

dihadapi oleh entitas, antara lain: 

1. Dampak ketenutuan pajak terhadap 

bisnis entitas 

2. Sikap pihak Manajemen entitas 

menghadapi resiko pajak 

3. Aspek pajak terkait resiko entitas 

Tidak diragukan lagi bahwa entitas akan 

menghadapi perubahan tingkat resiko 

berkenaan dengan pajak sehubungan 

dengan penerapan PSAK – IFRS ini.  

Perubahan tingkat resiko tersebut tentu 

akan berbeda tergantung pada 

karakteristik industri entitas, namun hal 

tersebut diluar kajian penelitian ini. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

Dari uraian bab terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa perbedaan prinsip 

antara akuntansi dan perpajakan adalah 

dalam hal: 

1. Pelaporan 

2. Pengukuran, dan 

3. Pengungkapan 

Adapun perbedaan perbedaan prinsip 

tersebut sebagaimana yang disajikan pada 

tabel 4.1.  

Tabel 4.1. 

Beberapa Perbedaan Prinsip Antara 

Akuntansi dan Perpajakan 

PSAK Pelapo

ran 

Pengu

kuran 

Pengung

kapan 

PSAK 1 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

   

PSAK 7 

Pengungkapan 

Pihak – pihak 

yang Berelasi 

  

PSAK 10 

Pengaruh 

Perubahan 

Kurs Valuta 

Asing 

   

PSAK 13 

Properti 

Investasi 

   

PSAK 14 

Persediaan 

   

PSAK 16 Aset 

Tetap 

   

PSAK 22 

Kombinasi 

Bisnis 

  

PSAK 55 

Instrumen 

keungan 

pengakuan dan 

Pengukuran 

   

PSAK 25 

Kebijakan 

Akuntansi 

Perusahaan 

Estimasi 

Akuntansi dan 

Kesalahan 

  

PSAK 24 

Imbalan Kerja 

   

PSAK 15 

Investasi pada 

Entitas Asosiasi 

   

 

Selain hal tersebut diatas masih 

terdapat beberapa hal yang belum diatur 

dalam perpajakan sehingga berpotensi 

menimbulkan “keraguan” baik bagi Wajib 
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Pajak maupun Petugas Pajak.  Hal yang 

dimaksud antara lain: 

 Denda Pajak 

 Fasilitas Kredit Pajak 

 Akuntansi Lindung Nilai Arus 

Kas (Cash Flow Hedge 

Accounting) 

 

 

4.2 Saran 

Penting bagi Direktorat Jendral Pajak 

untuk menerbitkan Ketentuan Perpajakan 

Berlaku Umum (KPBU) dengan harapan 

akan meminimalkan berbagai potensi 

“kebingungan” wajib pajak dan juga aparat 

pajak berkenaan dengan rekonsiliasi fiskal.  

Tentu saja KPBU tidak akan menghilangkan 

sama sekali seluruh potensi masalah. 

Saran yang disampaikan pada 

peneliti berikutnya adalah menelaah 

permasalahan pelaporan keuangan versus 

pajak pada industri tertentu, semisal 

perbankan, perkebunan, dan 

pertambangan.  Hal ini berangkat dari 

keterbatasan penelitian yang baru dapat 

menggali permasalahan penerapan PSAK – 

IFRS versus pajak secara umum telah 

disampaikan seperti depresiasi aset tetap, 

persediaan, dsb. 
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