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ANALISA STRUKTUR DAN KESEIMBANGAN JANGKA PENDEK PADA M1 DAN 

PDBDI INDONESIA 

 

 

ABSTRACT 

 

        Keynesian model estimation models developed into a large -scale simultaneous, with the 

hundreds of variables in some cases. Critics of Keynesian program on the basis of theoretical 

as well as empirical began in the 1970's era. In this study tries to discuss an approach called 

Vector autoregressive structure (SVAR) and Vector Autoregressive (VAR) models, which are 

often considered as an alternative approach for simultaneous equations approach. As we 

shall see, the model structure and the balance will be providing input and discussion is quite 

good in the mengenalisa one or more variables in the macro economy, in particular the form 

of open economies or so-called open economy. In an evaluation of a policy, usually will 

discuss the theoretical challenges posed by the rational expectations approach. 

This study will show how a model of structure and balance short-term svar VAR approach 

can be used for policy evaluation in a rational expectations approach, especially on MI 

variable and GDP in Indonesia. 

 

Keywords : SVAR, VAR, M1 and GDP 

 

ABSTRAK 
 

       Estimasi model Keynesian berkembang menjadi model simultan skala yang besar,dengan 

ratusan variabel dalam beberapa kasus. Kritik terhadap program Keynesian pada teoritis 

maupun empiris dasar dimulai pada eratahun 1970-an. Pada penelitian ini mencoba 

membahas pendekatan yang disebut Struktur Vector autoregressive (SVAR) dan Vector 

Autoregressive (VAR) model, yang sering dianggap sebagai pendekatan alternatif untuk 

pendekatan persamaan simultan. Sebagaimana akan kita lihat, model struktur dan 

keseimbangan ini nantinya bisa memberikan masukan dan pembahasan yang cukup baik di 

dalam mengenalisa sebuah atau beberapa variabel didalam makro ekonomi, khususnya 

bentuk perekonomian terbuka atau yang biasa disebut open economy.Dalam suatu evaluasi 

kebijakan, biasanya akan membahas tantangan teoritis yang ditimbulkan oleh pendekatan 

ekspektasi rasional.  

Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana sebuah model struktur SVAR dan keseimbangan 

jangka pendek VAR pendekatan dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan dalam pendekatan 

ekspektasi rasional terutama pada variabel MI dan Produk Domestik Bruto di Indonesia. 

 

Kata kunci : SVAR, VAR, M1 dan PDB 
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PENDAHULUAN 

 

Kebijakan moneter merupakan tolak ukur 

sebuah pengelolaan ekonomi makro di negara 

berkembang khususnya Indonesia. Oleh karena 

itu dimengerti bahwa mekanisme transmisi 

kebijakan moneter menghasilkan banyak minat. 

Namun, untuk sebagian besar, penelitian moneter 

telah berkonsentrasi pada ekonomi agregat dan 

telah mengabaikan perbedaan penting yang dapat 

terjadi pada tingkat yang berbeda beda. Meskipun 

tujuan utama dari kebijakan moneter pada negara 

negara berkembang pada umumnya adalah untuk 

mencapai tingkat inflasi yang rendah selama 

jangka menengah, tujuan sekunder namun 

tetaplah penting adalah untuk menjaga output 

mendekati level 'alami' mungkin. Meskipun 

netralitas moneter menyiratkan bahwa variabel 

moneter tidak berdampak pada variabel riil dalam 

jangka panjang (Lewis dan Mizen, 2000, p.18), 

pendapat tersebut diterima secara luas bahwa 

perubahan variabel moneter dapat mempengaruhi 

ekonomi riil dalam jangka pendek. Ada beberapa 

komponen jalur suku bunga, jalur nilai tukar, efek 

arus kas, efek kekayaan dan efek penjatahan 

kredit (Bernanke dan Gertler, 1995). Namun ada 

sedikit bukti empiris mengenai pentingnya 

masing-masing variabel ini, terutama bagi negara 

negara yang sedang berkembang dan negara 

negara yang sudah maju lebih sedikit dari pada 

Indonesia seperti contoh Singapore, Jepang dan 

Australia.  

Fakta bahwa mekanisme transmisi 

kebijakan moneter tetap menjadi wilayah abu-abu 

dalam literatur yang agak mengejutkan dan 

bermasalah mengingat bahwa kebijakan moneter 

saat ini instrumen kebijakan utama yang 

digunakan untuk mempengaruhi hasil 

makroekonomi di Australia.Sebuah analisis 

sektoral dampak kebijakan moneter dapat 

membantu menjelaskan mekanisme transmisi 

agregat, seperti (dan diamati) karakteristik 

industri tertentu akan menghasilkan respon output 

yang tidak rata untuk perubahan yang diberikan 

dalam kebijakan moneter. Variasi dalam respon 

dari output di seluruh industri akan dipengaruhi 

oleh permintaan dan faktor sisi penawaran, ini 

lebih tepatnya menggunakan model struktur 

VAR. 

Faktor-faktor penting yang disarankan 

oleh teori ekonomi meliputi sensitivitas tingkat 

bunga barang dan permintaan jasa, intensitas 

modal produksi, tingkat leverage, tingkat 

keterbukaan perdagangan dan eksposur ke pasar 

keuangan melalui tingkat pendanaan eksternal, 

antara lain. Namun perbedaan-perbedaan dalam 

respon terhadap kebijakan moneter, yang 

memiliki implikasi untuk efektivitas kebijakan, 

sebagian besar menyamar pada tingkat agregat - 

membuat data sektoral terpilah lebih informatif 

daripada data agregat untuk keperluan 

menganalisis mekanisme transmisi (Dedola dan 

Lippi, 2005). 

Grenville dalam penelitiannnya di tahun 

(1995) memberikan ada lima variabel di dalam 

mengelola kebijakan moneter kunci: jalur suku 

bunga, efek arus kas, efek kekayaan, efek kredit 

dan nilai tukar. Namun, jika beberapa variabel ini 

dianggap dalam konteks karakteristik industri, 

mungkin menarik kesimpulan tentang          

sektor-sektor mana yang lebih sensitif terhadap 

M1 dan PDB Misalnya. 

Variabel M1 bisa mengubah suatu proses 

di mana perubahan dalam sikap kebijakan 

moneter mengubah pola konsumsi dan 

pengeluaran inter-temporal perusahaan, individu 

serta rumah tangga. Kehadiran kekakuan nominal, 

terutama di harga, berarti bahwa perubahan dalam 

tingkat bunga nominal diterjemahkan ke dalam 

perubahan suku bunga riil. Bagi konsumen, suku 

bunga riil mencerminkan biaya kesempatan 

konsumsi dan sehingga pengetatan moneter dapat 

menyebabkan jumlah uang yang beredar atau dan 

M1 bisa berubah. Prospek pengeluaran konsumen 

yang lebih rendah juga dapat mengurangi insentif 

bagi perusahaan untuk berinvestasi. Lebih 

langsung, variabel ini akan meningkatkan biaya 

modal bagi perusahaan, yang juga akan 

menghalangi investasi. Sejauh mana terjadi efek 

ini sulit untuk mengamati, terutama karena 

proyek-proyek investasi yang berbeda memiliki 

horizon waktu yang berbeda, dan berbagai tingkat 

suku bunga mempengaruhi inter-temporal 

keputusan penghematan konsumsi. The FED 

memberikan kredit penjatahan kebijakan moneter 

baru-baru ini menerima tumbuh perhatian dalam 

literatur empiris kebijakan moneter dan berkaitan 

dengan dampak kebijakan moneter terhadap 

intermediasi keuangan (Bernanke dan Gertler, 

1995, Hubbard, 1995). 

 



  8  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam perekonomian terbuka kecil seperti 

negara Australia contohnya, variabelM1 

merupakan salah satu pengaruh di dalam 

penerapan kebijakan moneter, yang pada akhirnya 

bisa mempengaruhi variabel variabel lainnya 

dalam makro ekonomi. Semua hal lain dianggap 

sama, peningkatan diferensial atas permintaan M1 

dalam dan luar negeri bisa menyebabkan 

terjadinya apresiasi serta atau depresiasi misalnya 

terhadap nilai tukar nominal. Jika kekakuan 

nominal yang ada, perubahan kurs nominal akan 

menghasilkan pergerakan nilai tukar riil, 

mengubah harga relatif antara barang domestik 

dan asing. Apresiasi bisa mendorong akan 

permintaan uang pengeluaran beralih dari barang 

domestik untuk barang asing. 

Penelitian ini dapat memberikan perhatian 

khusus terhadap makro perekonomian Indonesia 

yang penuh dengan kejutan kebijakan. Dari 

penelitian ini nantinya akan dapat mengatakan 

bahwa M1 dan komponen variabel makroekonomi 

lainnya seperti PDB merupakan variabel penentu 

dalam perekonomian makro ekonomi di 

Indonesia. 

 

LANDASAN TEORI DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESA 

 

Model VAR 

 

      Model VAR adalah sistem multi-persamaan di 

mana semua variabel diperlakukan sebagai 

endogen. Ada demikian satu persamaan untuk 

setiap variabel sebagai variabel dependen. Setiap 

persamaan telah tertinggal nilai dari seluruh 

variabel yang dimasukkan sebagai variabel 

dependen, termasuk variabel dependen itu sendiri. 

Karena tidak ada variabel kontemporer termasuk 

sebagai penjelas, variabel sisi kanan, model 

adalah bentuk tereduksi. Jadi, semua persamaan 

memiliki bentuk yang sama karena mereka 

berbagi variabel sisi yang samakanan.  

 

Katakanlah, kita memiliki duavariabel: GDP, y, 

dan jumlah uang beredar, m, model VAR akan: 

 

 

       Kedua variabel endogen y dan m juga 

variabel penjelas dalam bentuk tertinggal . Berapa 

banyak lags untuk dimasukkan ke dalam adalah 

suatu hal yang empiris , yang diputuskan pada 

tahap estimasi . 

 

Sebuah model VAR memiliki properti berikut : 

• Sebuah model VAR adalah bentuk berkurang. 

Tidak ada variabel kontemporer yang disertakan 

pada sisi kanan . 

• Semua variabel termasuk diperlakukan sebagai 

endogen. Setiap variabel tergantung pada semua 

yang lain . 

• Sebuah model VAR adalah model atheoretical. 

Sebuah bentuk tereduksi tidak menunjukkan 

interaksi timbal balik dalam periode tersebut. 

• Guncangan - e ini - terdiri dari guncangan 

struktural tidak teramati. Mereka mengandung 

guncangan struktural dari semua persamaan 

struktural. Ketika VAR diperkirakan dengan data 

real , kita mendapatkan perkiraan shock 

gabungan, di sini disebut e untuk membedakan 

mereka dari guncangan struktural dinotasikan . 

Analisis impulse response bisa dilakukan dengan 

guncangan diamati, tetapi tidak memiliki 

interpretasi ekonomi . 

• Sebuah VAR dapat digunakan untuk peramalan, 

tetapi tidak untuk analisis struktural dan evaluasi 

kebijakan . 

  

       Ini melengkapi deskripsi model VAR seperti 

itu,Akan mendapatkan pemahaman lebih lanjut 

dari titik-titik ini ketika kita pada giliran disebut 

vars struktural. Struktural VAR model struktural 

dengan VAR sebagai bentuk berkurang. 

 

ModelKoreksi Kesalahan(VEC)  

 

       Ketika variabel mengandung trenstokastik, 

mereka harus dibedakan menjadi stasioner. 

Meskipun dimungkinkan untuk memperkirakan 

VAR ditingkat ketika variabel mengikuti 

trenstokastik, adalah lebih baik untuk 

memperkirakan VAR dalam perbedaan pertama, 

(lebih lanjut tentang motivasi) seperti: 

y
1

t =  + y
2

t-1 + y
1

t-1+ 


t 

 

y
2

t =  +  y
1

t-1+y
2

t-1 + 


t 
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Dengan pengetahuan dari nilai awal y1 

dan y2, kita dapat menghitung tingkat berturut-

turut dengan menambahkan perubahan pada nilai 

awal. Jelas, sistem tersebut mengandung interaksi 

dalam jangka pendek antara variabel : perubahan 

y tergantung pada perubahan x pada periode 

sebelumnya dan sebaliknya. Seperti yang kita 

sebelumnya, sistem ini menyiratkan bahwa tidak 

ada jangka panjang hubungan antara y1 dan y2. 

Alasannya adalah bahwa kedua variabel akan 

dikenakan efek permanen yang berbeda dari 

guncangan. Meskipun kedua guncangan akan 

mempengaruhi kedua variabel berdasarkan bahwa 

mereka mempengaruhi satu sama lain, efek 

permanen tidak perlu sama. Jika salah satu 

perubahan variabel secara permanen sebesar 5 

persen dalam menanggapi kejutan yang diberikan 

dan variabel lainnya sebesar 2 persen, mereka 

secara permanen bergerak terpisah oleh 3 persen. 

Seiring waktu efek permanen guncangan 

tambahan akan diakumulasikan dan kesenjangan 

antara dua variabel akan cenderung meningkat . 

Untuk memastikan bahwa kedua variabel 

bergerak bersama-sama juga dalam jangka 

panjang, persamaan harus dimodifikasi untuk 

menyertakan istilah koreksi kesalahan untuk 

memastikan bahwa dua variabel yang 

berkointegrasi. Jika hanya ada satu kointegrasi 

relasi, kita akan memiliki : 

 

y
1
t =  + y

2
t-1 + y

1
t-1 - (y

1
 t-1-y

2
 t-1) + e


t

 

y
2
t =  +  y

1
t-1 +y

2
t-1  +  (y

1
 t-1-y

2
 t-1) + e


t 

 

Ini adalah VectorError Correction(VEC) 

model. Kecepatan penyesuaian tergantung pada 

kekuatan dari dua kecepatan-of-penyesuaian 

koefisien (dan). 

 

Structural VARs 

Di sini kita akan melihat kasus yang paling 

sederhana : sistem persamaan two-variable/two. 

Dengan menggunakan contoh konkret dari 

interaksi antara uang, m, dan PDB, y, sesuai 

dengan contoh dua persamaan di atas. Ini masalah 

aplikasi tertentu sebenarnya telah memotivasi 

banyak pembahasan VAR struktural meskipun 

bukan satu-satunya aplikasi. 

Model SVAR akan menunjukkan tiga 

VAR struktural yang berbeda bahwa semua 

menimbulkan VAR yang sama, yaitu semua 

memiliki variabel yang sama dan koefisien yang 

sama. Kedua model struktural berasal 

menggunakan asumsi waktu yang berbeda tentang 

interaksi antara uang dan PDB. Asumsi waktu 

bukan satu-satunya asumsi yang digunakan untuk 

perumusan VAR struktural, tetapi yang paling 

umum karena Model SVAR adalah yang paling 

mudah untuk diterapkan. Bentuk struktural 

mendalilkan bagaimana interaksi terjadi dalam 

periode tersebut. Bentuk struktural dapat berupa 

simultan, yaitu ada interaksi timbal balik dalam 

periode, atau model rekursif : satu variabel 

mempengaruhi orang lain dalam jangka waktu, 

dengan interaksi kembali dari yang lain terjadi 

pada periode berikutnya. Berikut ini kami sajikan 

model rekursif berdasarkan penilaian pada timing 

pola antara GDP dan M1. 

Dengan demikian, menganggap bahwa 

model yang benar adalah seperti yang satu 

variabel mempengaruhi lain dalam periode, tetapi 

tidak sebaliknya, yaitu model yang 

rekursif.Dengan dua variabel, itu kemudian 

memungkinkan untuk membangun dua model 

struktural dari yang diberikan berkurang dari 

VAR. Sebuah VAR struktural ketiga diperoleh 

dengan asumsi bahwa tidak ada interaksi sama 

sekali dalam jangka waktu. Mengobati jumlah 

uang beredar sebagai variabel endogen 

menyiratkan bahwa komponen M1 tersebut 

bereaksi terhadap PDB. Alasan untuk 

memodelkan uang beredar sebagai endogen 

adalah bahwa kebijakan moneter tidak terbuat 

dari biru. Para pembuat kebijakan bereaksi 

terhadap keadaan ekonomi dalam rangka untuk 

menstabilkan perekonomian. Kebijakan ini 

sistematis dalam beberapa cara. Para ekonom 

mengatakan bahwa kebijakan dibuat sesuai 

dengan aturan kebijakan. Kadang-kadang aturan 

lebih atau kurang eksplisit dinyatakan oleh bank 

sentral, tetapi bahkan jika tidak, perilaku bank 

sentral dapat digambarkan sebagai berikut aturan. 

Ini berarti bahwa tindakan kebijakan tidak    

benar-benar eksogen, tetapi instrumen kebijakan 

adalah variabel endogen. Jadi ada saling interaksi 

antara instrumen kebijakan, di sini jumlah uang 

beredar, dan ekonomi : Tindakan kebijakan 

mempengaruhi perekonomian, dan pembuat 

kebijakan bereaksi terhadap keadaan ekonomi 

melalui aturan kebijakan. Oleh karena itu uang 

dan GDP adalah variabel endogen. 
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Struktural mY-VAR 1 : m-kebijakan 

bereaksi dengan lag, y segera bereaksi terhadap 

perubahan dalam mModel struktural berisi dua 

persamaan : satu menggambarkan bagaimana 

jumlah uang beredar diatur, dan lain bagaimana 

GDP bereaksi terhadap jumlah uang beredar. Kita 

mulai dengan aturan uang beredar. Pembuatan 

kebijakan moneter adalah proses yang memakan 

waktu. Para ekonom yang bekerja di bank sentral 

harus menunggu data yang dikumpulkan oleh 

lembaga-lembaga statistik, yang kemudian harus 

dianalisis. Setelah itu, para pembuat kebijakan 

harus membuat keputusan. Ini berarti bahwa 

tindakan kebijakan tergantung pada informasi 

tentang ekonomi beberapa waktu lalu. Dengan 

memungkinkan jumlah uang beredar bergantung 

pada dirinya sendiri periode terakhir, mungkin 

karena bank sentral menyesuaikan jumlah uang 

beredar perlahan-lahan sebagai respon terhadap 

PDB. Penelitian ini juga memungkinkan untuk 

komponen acak dari jumlah uang beredar. Bahkan 

jika bank sentral ingin mengatur jumlah uang 

beredar hanya berkenaan dengan nilai-nilai masa 

lalu dari PDB dan jumlah uang beredar, mungkin 

tidak dapat sepenuhnya mengendalikan jumlah 

uang beredar. Dengan demikian kita 

menambahkan kesalahan, yang kita artikan 

sebagai sebuah "kesalahan kontrol" . Aturan 

kebijakan adalah : 

. 

Ini adalah persamaan struktural: 

menggambarkan perilaku agen ekonomi, bank 

sentral. Perhatikan bahwa ia memiliki bentuk 

yang sama sebagai bentuk berkurang.Hanya 

sekarang, kita dapat menafsirkan persamaan 

struktural karena kitamembuat asumsi tentang 

bagaimana bank sentral bertindak. Dengan 

menunjukkan kesalahan struktural dengan  

Yunani untuk membedakannya dari bentuk 

kesalahan berkurang e. Setelah membatasi proses 

penyediaan uang, kita dapat membeli spesifikasi 

umum untuk persamaan PDB. Jadi berasumsi 

bahwa GDP bereaksi segera terhadap perubahan 

jumlah uang beredar. 

Untuk menambah dinamika, kita 

membiarkan GDP bereaksi baik untuk dirinya 

sendiri tertinggal (penyesuaian bertahap tak 

terbatas) dan tertinggal persediaan uang (reaksi 

terbatas). Ini berarti bahwa respon dinamik akan 

sangat fleksibel, yaitu, fungsi respon impuls 

sehubungan dengan perubahan jumlah uang 

beredar mungkin memiliki berbagai bentuk. 

Biarkan semua pengaruh lain pada PDB 

dikumpulkan dalam jangka error, yang dengan 

demikian tidak secara eksplisit di modelkan. 

Persamaan GDP kemudian: 

. 

Sekarang dengan mudahnya menyelidiki 

hubungan antara penurunan VAR bentuk dan 

bentuk struktural tertentu. Pertama, mari 

kitaulangi bentuk struktural: 

 

 

Sekarang kita bertanya : Apakah mungkin 

untuk membangun koefisien bentuk struktural 

dari bentuk tereduksi? Kami mengulangi bentuk 

tereduksi: 

 

 

Dengan model VAR diatas kita bisa 

memperkirakan. Jadi a dan b koefisien dikenal 

dan e dikenal karena setiap periode. Sekarang 

menunjukkan bagaimana menghitung koefisien 

bentukstruktural dan kesalahan. Pertama, dengan 

mencatat bahwa persamaan struktural kebijakan 

moneter memiliki bentuk yang sama sebagai 

bentuk berkurang. Dengan demikian koefisien 

struktural identik dengan koefisien bentuk 

tereduksi: 

 

, . 

 

Kesalahan estimasi juga identik, dapat 

mengidentifikasi mereka sebagai kesalahan 

kontrol, atau kesalahan, bank sentral membuat 

kebijakan. Untuk menemukan bentuk koefisien 

struktural untuk persamaan output, kita harus 

terlebih dahulu memperoleh teoritis berkurang 

dari hipotesis struktural dari. Kemudian kita dapat 

membandingkan teori mengurangi ekspresi 

formulir dengan perkiraan berkurang dari. 

Dengan demikian, menghilangkan efek 

kontemporer dari mdiy. Penggantisisi kanan dari 

m-persamaan di Y-persamaan: 
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Ini adalah bentuk tereduksi teoritis. 

Koefisien estimasi merupakan perkiraan dari 

koefisien komposit di depan variabel. Kami 

memperoleh koefisien struktural individu dengan 

membandingkan koefisien komposit untuk 

koefisien bentuk tereduksi: 

 

,  

Oleh karena itu dan. Karena  

dan . 'diketahui kita dapat 

menghitung koefisien  tersisa. Dengan 

demikian, kami telah mengidentifikasi bentuk 

struktural dari berkurang dari menggunakan 

asumsi bentuk struktur rekursif. Akhirnya, 

kesalahan struktural dalam y-persamaan dapat 

dihitung dari e dan dihitung 1 yang diketahui 

menggunakan. .Mengatur ulang, y-

kesalahan structural . 

Struktural VAR 2: y bereaksi dengan lag 

kebijakan moneter.Di sini, kita berbalik asumsi: 

bukan dengan asumsi bahwa kebijakan moneter 

bereaksi dengan lag, kita mengasumsikan bahwa 

output bereaksi dengan lag. Kebijakan moneter 

bertindak cepat, tetapi ekonomi lambat untuk 

bereaksi yang kita asumsikan bahwa dalam 

periode tersebut, PDB tidak bereaksi sama sekali 

terhadap perubahan jumlah uang beredar. Dengan 

demikian bentuk struktural adalah: 

 

 

 

Sekarang, persamaan GDP struktural 

identik dengan persamaan keluaran bentuk 

berkurang dan kami segera mengidentifikasi 

parameter struktural sebagai: 

, . 

 

dan kesalahan formulir dikurangi identik dengan 

kesalahan struktural:. Untuk menemukan bentuk 

tereduksi untuk uang, menggantisisi kanan dari 

PDB-persamaan untuk Y dalamm-persamaan: 

 

Membandingkan berasal mengurangi bentuk dan 

diperkirakan bentuk tereduksi (VAR) untuk 

koefisien untuk m-persamaan kita mendapatkan: 

 

, ,  

Dengan menata ulang persyaratan, Anda 

dapat menghitung  struktural's dari yang dikenal 

b dan ' s. Struktural my-VAR 3: y bereaksi 

dengan lag kebijakan moneter dan m bereaksi 

dengan lag terhadap PDB. Dalam hal ini, tidak 

ada interaksi dalam periode tersebut. Pengaturan 

kedua efek kontemporer sama dengan nol, bentuk 

struktural identik dengan VAR tersebut. Iniberarti 

bahwa kita dapat mengasosiasikan diperkirakan 

berkurang koefisien bentuk dan kesalahan 

langsung dengan koefisien bentuk struktural dan 

kesalahan, yaitu: 

 , , , ,  and 

. 

 

STRUKTUR DAN ISU IDENTIFIKASI 

Bagian berikut menjelaskan estimasi VAR 

struktural. Titik awal pertama membutuhkan 

estimasi bentuk VAR berkurang, dan pembatasan 

kemudian 'jangka pendek' atau kontemporer yang 

dikenakan pada model. Asumsikan perekonomian 

digambarkan oleh bentuk persamaan struktural 

(mengabaikan konstanta): 

 

 

 

   (1) 

 

Dimana urutan matriks polinomial pth 

dalam lag Operator L, sehingga. adalah 

matriksnon-singular dinormalisasi untuk memiliki 

yang pada diagonal dan menggambarkan 

hubungan kontemporer antara variabel dalam 

model yang terkandung dalam vektor, di mana 

adalah (Nx1) vektor variabel dan merupakan 

(Nx1) vektormean nol dan serial gangguan 

berkorelasi. adalah matriks varians, dan 

merupakan matriks diagonal dimana elemen-

elemen diagonal adalah varians masing-masing 

dari gangguan struktural. 

Model struktural dikaitkan dengan bentuk VAR 

berkurang, yang pertama kali harus diperkirakan 

dengan cara sebagai berikut: 

,  

    

   (2) 

Dimana Σ adalah matriks kovarians dari 

bentuk tereduksi, dan merupakan polinomial 

matriks di operator lag, sehingga 
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                                   (3) 

Dan merupakan vektor serial berkorelasi 

gangguan bentuk tereduksi, sehingga 

 

      

     (4) 

Dalam rangka untuk memperkirakan 

parameter struktural VAR ditentukan dalam 

Persamaan (1), perlu untuk model yang akan 

diidentifikasi baik persisatauover identified. 

Identifikasiyang tepat membutuhkan jumlah yang 

sama parameter dalam dan karena ada didari 

model bentuk tereduksi. Dengan kata lain, harus 

dimungkinkan untuk memulihkan parameter 

struktural dari model bentuk tereduksi. Ini adalah 

order condition. Kondisi peringkat juga harus 

dipenuhi untuk estimasi, yang lebih sulit untuk 

dicapai. Menggabungkan Persamaan (3) dan (4), 

hubungan antara parameter bentuk struktur dan 

mengurangi dapat dinyatakan dengan persamaan 

berikut: 

 

    

   (5) 

Kemungkinan maksimum perkiraan dan 

dapat diperoleh hanya melalui perkiraan sampel. 

Identifikasiyang tepat mensyaratkan bahwa 

parameter dalam dan(yang ada) untuk secara unik 

diperkirakan. Mengingat telah parameter, perlu 

ada pembatasan yang diberlakukan atas dan. 

Dengan normalisasi n diagonal untuk yang, lain 

yang diperlukan. Dalam pendekatan struktural, 

dapat struktur apapun asalkan memiliki 

pembatasan yang cukup (Buckle etal. 2002, 

hal.6). 

Ada berbagai cara untuk menentukan 

pembatasan untuk mencapai identifikasi 

parameter struktural. Dengan tidak adanya model 

struktural sepenuhnya ditentukan, pembatasan 

dipilih berdasarkan konsistensi mereka dengan 

teori ekonomi dan bukti empiris. Mempekerjakan 

metode estimasi dalam tesis ini memberlakukan 

non-rekursif pembatasan jangka pendek pada 

matriks, konsisten dengan pendekatan 

Bernanke(1986) dan Sims(1986). Selain 

itu,blokexogeneity dikenakan pada salah satu 

variabelasing untuk benar mengidentifikasi 

shockmoneter. Pendekatan alternatif termasuk 

bahwa Shapiro, Watson(1988), Blanchard, 

Quah(1989), dan Joiner(2002)  

 

Dalam penelitiannya yang 

menggabungkan priorformal dalam estimasi 

model VAR Bayesian dari Australia ekonomi. 

 

Restriksi Spesifikasi Kontemporer 

 

Selain struktur blok, pembatasan 

kontemporer yang dikenakan pada variabel 

domestik dan Dana tingkat Federal. Pada 

persamaan(6) menunjukkan hubungan-hubungan 

kontemporer. Ada tujuh belas pembatasan matriks 

kontemporer. 

 

 

                                  (6) 

Tidak ada pembatasan yang dikenakan 

pada struktur lag dan struktur varians-kovarians 

matriks D adalah matriks diagonal, 

mencerminkan bahwa guncangan struktural 

berkorelasi. Blok exogeneity harga komoditas 

berarti bahwa tidak ada tanggapan impuls dari 

dampak variabel domestik. Untuk membuat 

makna Persamaan (6) lebih eksplisit, akan sangat 

membantu untuk mempertimbangkan persamaan 

individual dari model secara rinci. Sebagai 

contoh, persamaan suku bunga dapat ditulis 

sebagai: 

 

                                 (7) 

Dalam rangka untuk mengamati apa yang 

dianggap sebagai fakta bergaya tentang dampak 

guncangan kebijakan moneter terhadap 

perekonomian, penting untuk mengidentifikasi 

SVAR dengan penerapan serangkaian pembatasan 

yang mencerminkan fungsi reaksi RBA sebagai 

realistis mungkin. Urutan umum model 'dan 

skema pembatasan sebagian besar mencerminkan 

asumsi tentang exogeneity dari masing-masing 

variabel. Misalnya, dst dianggap relatif eksogen 

karena tidak harus serentak bereaksi terhadap 

salah satu variabel dalam negeri. 

 

 



  13  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuannya untuk menghasilkan 

tanggapan impuls wajar (dan menyelesaikan teka-

teki empiris) dan konsistensi dengan teori 

ekonomi (Leeper, Sims dan Zha, 1996). Untuk 

beberapa pembatasan, ada trade-off antara kriteria 

tersebut. Ini akan dinyatakan secara eksplisit di 

mana trade-off ini terjadi, dan yang kriterianya 

adalah diganti. 

Spesifikasi yang paling penting berkaitan 

dengan fungsi reaksi kebijakan sebagai kejutan 

eksogen kebijakan tidak dapat dipisahkan jika 

persamaan tidak ditentukan dengan tepat. Model 

ini mengasumsikan Taylor-jenis kebijakan aturan 

pendekatan, di mana suku bunga jangka pendek 

serentak merespon perubahan inflasi dan output 

gap selain ff, twi dan com. Interaksi sejaman 

dengan tiga terakhir dibenarkan karena mereka 

adalah variabel keuangan yang langsung diamati. 

Hubungan kontemporer antara tingkat bunga 

domestik dan asing secara empiris didukung oleh 

Brischetto dan Voss (1999) dan Cushman dan Zha 

(1997) karena harga komoditas dapat memberikan 

indikator inflasi diantisipasi. Tidak seperti 

Cushman dan Zha (1997) dan Brischetto dan Voss 

(1999), model dalam tesis ini tidak menggunakan 

agregat moneter untuk mengidentifikasi kebijakan 

moneter. Pengecualian yang didukung oleh Joiner 

(2002, p.15) dan Chandra dan Tallman (1997), 

yang keduanya menyatakan bahwa agregat 

moneter tidak memberikan informasi yang 

signifikan untuk membantu dalam meramalkan 

output riil atau inflasi. 

 

SVAR: Alat Untuk Peramalan kebijakan 

Moneter 

Vector autoregressive (VAR) metodologi 

pertama kali diperkenalkan oleh Sims (1980), 

sebagai alternatif untuk model makroekonomi 

skala besar tradisional. VAR adalah model 

ekonometrik digunakan untuk menangkap 

dinamika dan interaksi antara beberapa time 

series. Semua variabel diperlakukan secara 

simetris, dan variabel dependen dalam setiap 

persamaan dijelaskan oleh tertinggal dari semua 

variabel dalam model, termasuk variabel 

dependen itu sendiri. VAR ini dikembangkan 

dalam menanggapi (1980) argumen Sims 'bahwa 

tidak ada apriori panduan atau penalaran ekonomi 

yang besar untuk membenarkan memperlakukan 

variabel tertentu sebagai variabel eksogen dalam 

proses pemodelan, dan karena itu semua variabel 

harus diperlakukan sebagai endogen. 

 

Hal ini tercermin dalam kenyataan bahwa 

dinamika model VAR didorong oleh perubahan 

yang tak terduga, atau guncangan, dalam variabel 

endogen. Sebaliknya, dinamika model 

makroekonomi skala besar tradisional cenderung 

hasil dari perubahan variabel eksogen. Dalam 

penelitian VAR yang paling awal, guncangan 

diidentifikasi dengan memberlakukan 'rekursif' 

struktur pada interaksi kontemporer antara 

variabel menggunakan dekomposisi Choleski 

segitiga bawah. Dampak dari guncangan ekonomi 

kemudian dapat diringkas rapi melalui fungsi 

impulse response dan perkiraan kesalahan 

dekomposisi varians. Sementara tanggapan 

impuls digunakan untuk menafsirkan perilaku 

dinamis yang luas dari sistem ekonomi, 

dekomposisi varians kesalahan perkiraan 

menunjukkan pentingnya guncangan yang 

berbeda dengan menentukan proporsi variasi 

dalam setiap variabel yang dikaitkan dengan syok 

(Kekurangan dan Lenz, 2000 ). 

Adalah penting untuk membedakan antara 

VAR dan VAR struktural. Meskipun bentuk 

model VAR standar dikurangi adalah alat yang 

berguna untuk menggambarkan fakta bergaya 

tentang data, kurangnya struktur membuatnya 

sulit untuk menginterpretasikan hasil mereka. 

Cooley dan LeRoy (1985) mengkritik atheoretical 

skema identifikasi rekursif digunakan di sebagian 

besar VAR awal, mencatat bahwa perkiraan 

tanggapan terhadap guncangan akan bervariasi 

berdasarkan urutan dari variabel-variabel, yang 

sebagian besar sewenang-wenang. Sebuah 

kelemahan tertentu dengan model VAR rekursif 

adalah ketidakmampuan mereka untuk 

mengidentifikasi 'benar' guncangan kebijakan 

moneter, karena mereka tidak membedakan antara 

komponen endogen dan eksogen kebijakan 

moneter. Dengan kata lain, reaksi endogen 

otoritas moneter terhadap perubahan variabel lain 

tidak dikendalikan, dan ada kemungkinan ada 

beberapa penyebab terbalik antara variabel seperti 

suku bunga, output dan harga. Dalam upaya untuk 

mengatasi masalah tersebut, Bernanke (1986) dan 

Sims (1986) memberlakukan skema identifikasi 

non-rekursif pada interaksi kontemporer antara 

variabel, memungkinkan 'struktur' yang akan 

dikenakan pada model yang luas konsisten 

dengan teori ekonomi. 
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Model ini, yang memaksakan non-rekursif 

pembatasan jangka pendek, yang disebut sebagai 

VAR struktural non-rekursif (Hamilton, 1994, 

p.330). VAR dan SVAR model telah digunakan 

secara luas untuk model dampak kebijakan 

moneter baik dalam konteks perekonomian 

tertutup (Sims, 1986; Gali, 1992; Gordon dan 

Leeper, 1994; Bernanke dan Mihov, 1995; 

Christiano, Eichenbaum dan Evans, 1996, dan 

Sims dan Zha, 1998a, b) dan konteks 

perekonomian terbuka (Sims, 1992; Eichenbaum 

dan Evans, 1995; Cushman dan Zha, 1997; Kim 

dan Roubini, 2000). 

VAR struktural memungkinkan untuk 

pemeriksaan guncangan 'benar', seperti perubahan 

tak terduga dalam sikap kebijakan moneter. 

Namun, untuk melakukan hal ini, perlu untuk 

memberlakukan aturan pembatasan yang akan 

menangkap guncangan ini. Mengungkap 

guncangan kebijakan moneter umumnya 

memerlukan spesifikasi aturan kebijakan 

sistematis yang luas mencerminkan perilaku 

otoritas moneter, seperti yang diusulkan oleh 

Taylor (1993). Ini membuka pintu untuk sejumlah 

literatur tentang yang aturan kebijakan terbaik 

mencerminkan perilaku bank sentral sistematis. 

Sebagai Brischetto dan Voss (1999, p.6) 

menunjukkan, pembatasan yang dikenakan pada 

hubungan kontemporer dalam SVAR yang 

mungkin lebih akurat jika mereka diambil dari 

skala besar, Model makroekonomi sepenuhnya 

ditentukan. Namun, dalam prakteknya, 

pembatasan yang diberlakukan umumnya 

berdasarkan intuisi yang sebagian besar konsisten 

dengan teori makroekonomi konvensional dan 

disesuaikan sampai model menghasilkan 

dinamika yang masuk akal. Leeper, Sims dan Zha 

(1996) berpendapat bahwa pendekatan ini 

dibenarkan asalkan alasan bahwa spesifikasi 

mendasari model diungkapkan. Namun demikian, 

masih bisa sulit untuk membedakan antara 

karakteristik model yang ditentukan oleh 

pembatasan yang dikenakan dan yang ditentukan 

data (Uhlig, 1997, p.383). 

Perlu dicatat bahwa beberapa peneliti telah 

mempertanyakan apakah SVARs memadai dapat 

model dampak guncangan kebijakan moneter, dan 

karena itu apakah pendekatan ini berguna untuk 

analisis kebijakan (Brunner, 2000 dan Rudebusch, 

1998). Ada dua kritik utama yang terus 

menantang literatur VAR. Yang pertama 

melibatkan kebutuhan untuk menentukan 

pembatasan pada fungsi reaksi kebijakan bank 

sentral, di mana ada kesepakatan sedikit. 

 

Kedua berkaitan dengan apakah tanggapan 

terhadap guncangan kebijakan moneter yang 

dihasilkan oleh VAR (terlepas dari bagaimana 

mereka diidentifikasi) adalah wakil dari reaksi 

variabel terhadap perubahan kebijakan yang 

paling. Sementara model VAR sukses 

mengisolasi komponen 'eksogen' kebijakan 

moneter (dalam rangka untuk menghapus 

kausalitas terbalik antara variabel yang dapat 

menyebabkan perubahan dalam suku bunga) yang 

eksogen guncangan kebijakan moneter yang 

sebenarnya dihasilkan dalam kerangka SVAR 

mencerminkan tak terduga, perubahan sistematis 

untuk kebijakan moneter, yang tidak selalu 

merupakan refleksi akurat dari keputusan 

kebijakan bank sentral 

 

METODE PENELITIAN 

 

Model analisa data dalam penelitian ini 

adalah dengan melakukan langkah pertama dalam 

pemodelan SVAR adalah untuk menentukan set 

variable yang secara akurat mewakili interaksi 

ekonomi beragam dalam perekonomian 

Indonesia. Bahkan jika tujuannya adalah untuk 

menguji dinamika komponen tertentu dari 

ekonomi, hubungan makroekonomi merupakan 

fondasi penting. Penelitian ini mengadopsi skala 

kecil dua SVAR variabel, yang tidak 

menggunakan variable internasional dan hanya 

menggunakan dua variable makroekonomi 

domestik. Pemilihan variable luas berikut bahwa 

Brischetto dan Voss (1999) dan 

Berkelmans(2005). 

Meskipun model yang lebih besar-seperti 

sebelas variable SVAR dari Dungey dan 

Pagan(2000) -akan memungkinkan untuk satu set 

lengkap dari interaksi, satu set yang lebih kecil 

dari variabel dapat dibenarkan pada beberapa 

alasan. Pertama, model yang lebih kecil yang 

menangkap hubungan kunci lebih pelit, daun 

derajat lebih kebebasan yang tersedia yang lebih 

kondusif untuk estimasi efisien parameter 

struktural. Kedua, termasuk variable yang lebih 

spesifik dapat menciptakan inkonsistensi ketika 

memperkirakan VAR sektoral masing-masing, 

sebagai variable tersebut dapat mempengaruhi 

variable sektoral tertentu tanpa memberikan 

kontribusi bagi interaksi ekonomi makro kunci. 

Sisa bab ini menguraikan variable dalam model, 

transformasi mereka dan beberapa masalah 

structural dan identifikasi terkait dengan estimasi. 
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AutoregressionsvektorStruktural (SVARs) 

secara luas digunakanuntuk menguji 

efekdarikebijakan moneter. Sebelum model 

SVAR dilaksanakan terlebih dahulu dibentuk 

model VAR untuk melihat keseimbangan antar 

variabel dalam jangka pendek. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Multivariat simultan persamaan model 

yang digunakan secara luas untuk analisis 

makroekonomi ketika Sims (1980) menganjurkan 

vector autoregressive (VAR) model sebagai 

alternatif. Pada saat itu lebih lama dan lebih 

sering diamati makroekonomi time series yang 

disebut untuk model yang menggambarkan 

struktur dinamis dari variabel . Model VAR 

meminjamkan diri untuk tujuan ini. 

Biasanya Model SVAR memperlakukan 

semua variabel endogen sebagai priori. Dengan 

demikian account untuk kritik Sims ' bahwa 

asumsi exogeneity untuk beberapa variabel dalam 

persamaan simultan model ad hoc dan sering 

tidak didukung oleh teori-teori yang 

dikembangkan sepenuhnya. Pembatasan, 

termasuk exogeneity dari beberapa variabel, dapat 

dikenakan pada model VAR berdasarkan prosedur 

statistik. Model VAR adalah alat alami untuk 

peramalan. Setup mereka adalah sedemikian rupa 

sehingga nilai-nilai saat ini dari serangkaian 

variabel sebagian dijelaskan oleh nilai-nilai masa 

lalu dari variabel yang terlibat. Model SVAR juga 

dapat digunakan untuk analisis ekonomi, namun, 

karena Model SVAR menggambarkan mekanisme 

generasi gabungan dari variabel-variabel yang 

terlibat. Analisis VAR struktural mencoba untuk 

menyelidiki hipotesis ekonomi struktural dengan 

bantuan model VAR. Analisis respon impuls, 

dekomposisi kesalahan perkiraan varians, 

dekomposisi sejarah dan analisis skenario 

perkiraan adalah alat yang telah diusulkan untuk 

menguraikan hubungan antara variabel-variabel 

dalam model VAR. Secara tradisional model 

VAR dirancang untuk variabel stasioner tanpa 

tren waktu. Perilaku trending dapat ditangkap 

dengan memasukkan istilah polinomial 

deterministik. Pada 1980-an penemuan 

pentingnya tren stokastik dalam variabel ekonomi 

dan pengembangan konsep kointegrasi oleh 

Granger (1981), Engle dan Granger (1987), 

Johansen (1995) dan lain-lain telah menunjukkan 

bahwa tren stochastic juga dapat ditangkap oleh 

model VAR. 

Jika ada tren dalam beberapa variabel 

mungkin diinginkan untuk memisahkan hubungan 

jangka panjang dari dinamika jangka pendek dari 

proses generasi satu set variabel. Model koreksi 

kesalahan Vector menawarkan kerangka kerja 

yang nyaman untuk memisahkan longrun dan 

komponen jangka pendek dari proses pembuatan 

data (DGP). Pada tingkat bab ini model VAR 

dianggap mana hubungan kointegrasi tidak 

dimodelkan secara eksplisit meskipun mereka 

mungkin hadir.  

 

Model VAR 
 

Masalahnya adalah bagaimana 
menentukan  urutan lag p dalam VAR 
 
 

 

 
 

Ketika mengamati yt time series, t=1,. ..,T. 

Secara tradisional, lag urutan selection untuk time 

series telah dilakukan oleh salah satu dari empat 

perangkat berikut: inspeksi visual correlograms 

dll (Box-Jenkins saran); Kriteria informasi tion; 

teshipotesis, misalnya pada apakah lag adalah nol; 

tes diagnostik. Kelas terakhir dari metode-

'memilih lag sehingga residual lulus diagnostics'-

ternyata menjadi yang palingdapat diandalkan, 

dan yang pertama mungkin memerlukan seorang 

ahli dalam pengenalan pola. Berikut kita lihat 

hasil untuk model VAR pada variabel MI dan 

PDB. 
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 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 02/05/14   Time: 12:51 

 Sample (adjusted): 3 124 

 Included observations: 122 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
   
 M1 PDB 
   
   

M1(-1)  0.783938 -0.000280 

  (0.09021)  (0.05208) 

 [ 8.69018] [-0.00537] 

   

M1(-2)  0.203216  0.010137 

  (0.08972)  (0.05180) 

 [ 2.26505] [ 0.19570] 

   

PDB(-1)  0.266973  0.967424 

  (0.16119)  (0.09306) 

 [ 1.65626] [ 10.3955] 

   

PDB(-2) -0.164050 -0.003054 

  (0.16198)  (0.09352) 

 [-1.01280] [-0.03265] 

   

C -4507.446  3081.600 

  (2752.68)  (1589.23) 

 [-1.63748] [ 1.93905] 
   
   

 R-squared  0.996921  0.985317 

 Adj. R-squared  0.996815  0.984815 

 Sum sq. resids  5.41E+09  1.80E+09 

 S.E. equation  6800.381  3926.138 

 F-statistic  9469.805  1962.867 

 Log likelihood -1247.175 -1180.158 

 Akaike AIC  20.52746  19.42882 

 SchwarzSC  20.64238  19.54374 

 Mean dependent  130084.3  92529.91 

 S.D. dependent  120506.6  31861.06 
   
   

 Determinant resid covariance (dof adj.)  7.06E+14 

 Determinant resid covariance  6.50E+14 

 Log likelihood -2426.778 

 Akaike information criterion  39.94718 

 Schwarz criterion  40.17702 
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Perkiraan algoritma dianggap sampai 

sekarang merupakan ramalan multivariat yang 

kadang-kadang diinginkan untuk mendapatkan 

perkiraan dari beberapa variabel dalam sistem 

tergantung pada beberapa pengetahuan tentang 

jalan masa depan variabel lain dalam sistem. 

Ketika meramalkan variabel makroekonomi 

multivariat-maka dengan menggunakan data 

kuartalan dari model VAR, mungkin terjadi 

bahwa beberapa nilai masa depan variabel-

variabel tertentu dalam model VAR diketahui. 

Dengan menggabungkan pengetahuan tentang 

jalan masa depan variabel-variabel tertentu, pada 

prinsipnya mungkin untuk mendapatkan perkiraan 

yang lebih handal dari variabel lain dalam sistem.  

Waggoner dan Zha mengklasifikasikan informasi 

bersyarat menjadi "hard" dan kondisi "soft". 

Kondisi keras membatasi nilai-nilai masa depan 

variabel tertentu pada nilai tetap, sedangkan 

kondisi lembut membatasi nilai-nilai masa depan 

variabel tertentu dalam kisaran yang ditentukan. 

VAR adalah :Vektor Auto Regressive(VAR) 

model untuk variabel stasioner dan terpadu yang 

terakhir. Spesifikasi Model dan estimasi 

parameter dibahas dan berbagai penggunaan 

model ini untuk peramalan dan analisis ekonomi 

dianggap. Untuk variabelyang terintegrasi dan 

terkointegrasi dikatakan bahwa model koreksi 

kesalahan vektor menawarkan parameterisasi 

sangat nyaman baik untuk model spesifikasi dan 

menggunakan model untuk analisis ekonomi. 

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa pada 

model VAR untuk variabel MI dan PDB (Y2,t) 

terdapat pengaruh dari variabel bebas secara 

signifikan. Baik untuk komponen MI ke PDB dan 

PDB ke MI pada Y2,t.Kalau kita perhatikan nilai 

R Squarednya sangat tinggi sebesar 99% dan F 

statistiknya uga cenderung relatif sangat besar 

sebesar 9469, ini sudah pasti nilai tersebut lebih 

besar dari tingkat signifikasinsi F yang digunakan 

pada F tabel. Kita tidak bisa memastikan pada 

model regresi VAR yang dibuat mengalami 

regresi lancung. Sehingga dapat disimpulkan dari 

penelitian ini untuk model VAR dalam 

keseimbangan jangka pendek variabel MI dan 

PDB berhubungan. 

 

Model SVAR 

 

Struktural vector Auto Regressive (VAR) 

model yang diperkenalkan pada tahun 1980 

sebagai alternatif untuk model makroekonomi 

skala besar tradisional ketika dukungan teoritis 

dan empiris untuk model ini menjadi semakin 

diragukan. Aplikasi awal dari metode VAR 

struktural-ology sering yang Atheoretical bahwa 

pengguna diperhatikan kurang memperhatikan 

kondisi yang diperlukan untuk mengidentifikasi 

efek kausal pada data.Menanggapi pertanyaan 

yang sedang berlangsung tentang validitas banyak 

digunakan asumsi mengidentifikasi literatur VAR 

struktural telah terus berevolusi sejak 1980-an, 

identifikasi guncangan struktural dalam kerangka 

model VAR pengurangan bentuk, menyoroti 

kondisi di mana masing-masing pendekatan valid 

dan membahas potensi keterbatasan metode yang 

umum digunakan. 
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 Structural VAR Estimates   

 Date: 02/05/14   Time: 12:51   

 Sample (adjusted): 3 124   

 Included observations: 122 after adjustments  

 Estimation method: method of scoring (analytic derivatives) 

 Convergence achieved after 2 iterations  

 Structural VAR is just-identified   
     
     

Model: Ae = Bu where E[uu']=I   

Restriction Type: long-run text form  

Long-run response pattern:   

C(1) C(2)    

0 C(3)    
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C(1)  2.11E+12  1.35E+11  15.62050  0.0000 

C(2)  8.25E+11  1.98E+11  4.163120  0.0000 

C(3)  5.38E+10  3.44E+09  15.62050  0.0000 
     
     

Log likelihood  -5786.527    
     
     

Estimated A matrix:   

 1.000000  0.000000    

 0.000000  1.000000    

Estimated B matrix:   

 2.71E+10 -5.07E+09    

-2.08E+10  6.22E+09    
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Dalam tulisan ini, struktur vektor 

autoregressive (SVAR) model digunakan untuk 

menganalisis jangka pendek dan kontemporer 

hubungan antara agregat moneter dan variabel 

ekonomi makro lainnya. Hal ini memerlukan 

pembatasan mengesankan pada struktur korelasi 

residual VAR. Salah satu pendekatan adalah 

dengan menggunakan dekomposisi Cholesky 

bersama-sama dengan asumsi struktur rekursif 

dari hubungan kontemporer antara variabel. 

Pendekatan lain menggunakan informasi yang 

diberikan oleh variabel (umum fungsi respon 

impulse). Kemungkinan ketiga adalah untuk 

mengadopsi pembatasan dari teori ekonomi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menyelidiki implikasi dari teknik terakhir dalam 

kerangka moneter sederhana dalam jangka pendek 

atas struktur VAR model yang digunakan. 

 

Kita mulai dengan persamaan struktural 

asli bahwa variabel yang ingin di identifikasi : 

 

   

 

 

dan setiap pembatasan yang EViews 

mengasumsikan bawah : 

Pembatasan 1. Matriks A dan B yang persegi dan 

dibalik.Ini berarti bahwa jumlah guncangan 

mendasar (ui) adalah sama dengan jumlah 

variabel endogen. Hal ini secara implisit 

mengasumsikan setiap guncangan mendasar 

diidentifikasi secara unik dengan variabel 

endogen.Untuk angka yang diberikan variabel 

endogen dalam sistem, tidak ada alasan apriori 

untuk menganggap bahwa ada sejumlah yang 

sama guncangan mendasar hadir. Misalnya itu 

mungkin lebih mudah untuk berasumsi bahwa ada 

sedikit jumlah guncangan mendasar , walaupun 

dalam prakteknya sebagian besar peneliti 

menganggap bahwa keduanya sama . 

Restriction 2. Mengidentifikasi pembatasan dapat 

menjadi jenis jangka pendek ditandai dengan 

persamaan (5) pada bagian 3, atau jenis jangka 

panjang ditandai dengan persamaan (6) pada 

bagian 4, tapi tidak keduanya. 

Dengan memaksakan pembatasan jangka 

panjang (dalam matriks C dijelaskan di atas) kita 

menyimpulkan pembatasan pada nilai-nilai 

matriks A dan B, meskipun pembatasan seperti itu 

mungkin tidak sederhana. 

 

Pada penelitian sering menemukan bahwa 

kombinasi teori ekonomi menyimpulkan dari 

jangka pendek dan hubungan jangka panjang 

antara satu set variabel yang diberikan. 

Menggabungkan jangka pendek dan jangka 

panjang pembatasan melibatkan aljabar matriks 

kompleks karena kita perlu memastikan bahwa 

kombinasi tersebut tidak bertentangan satu sama 

lain . 

 

KESIMPULAN 

Karangan utama dalam penelitian ini 

adalah bahwa VAR-model yang dikurangi bentuk, 

yang kompatibel dengan berbagai bentuk 

struktural, yaitu, deskripsi tentang bagaimana 

perekonomian bekerja. VAR seperti hanya dapat 

digunakan untuk peramalan. Peramalan dilakukan 

dengan simulasi sistem VAR maju dari hari ini 

menggunakan nilai yang sebenarnya sebagai nilai 

awal di sisi kanan dengan kesalahan diatur ke nol. 

Sebuah versi dari model VAR adalah VEC-model 

untuk variabel yang berisi tren stokastik, tingkat 

yang terhubung (terkointegrasi) dalam jangka 

pendek dengan model VAR dan dalam jangka 

panjang dengan model VEC. 

Penelitian ini menunjukkan bagaimana 

untuk sampai ke bentuk struktural dari bentuk 

tereduksi di bawah asumsi yang berbeda dari 

struktur rekursif. Mengidentifikasi VAR 

struktural dari struktur rekursif tertentu adalah 

metode yang paling umum. Seringkali studi 

empiris hanya mengatakan bahwa mereka telah 

menggunakan dekomposisi Choleski dengan 

pemesanan tertentu dari variabel untuk 

menghitung tanggapan impuls, tidak secara 

eksplisit merujuk pada model rekursif yang 

mendasarinya. Ada identifikasi lebih rumit lain 

dari model struktural yang mendasari konsisten 

dengan VAR diberikan. Salah satu metode 

tersebut adalah yang disebut Blanchard-Quah 

dekomposisi, yang menggunakan asumsi tentang 

jangka panjang efek dari guncangan struktural. 

Selain terus berinovasi di bidang 

identifikasi guncangan struktural dari model 

VAR, beberapa tahun terakhir telah menyaksikan 

sejumlah generalisasi yang mendasari 

pengurangan bentuk kerangka VAR. Salah satu 

perhatian utama dalam literatur VAR yang sudah 

disinggung adalah kebijakan yangaturan dan lebih 

umum bahwa struktur perekonomian dapat 

berkembang dari waktu ke waktu. 
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Salah satu kemungkinan adalah bahwa 

perubahan struktural jarang terjadi, sehingga 

sesekali dalam data yang dapat ditangani dengan 

memisahkan sampel. Sebagai contoh, Boivin dan 

Giannoni (2006)mempertimbangkan 

kemungkinan bahwa Moderasi besar disebabkan 

oleh satu kali ketukan dalam volatilitas dari 

guncangan VAR yang bertentangan dengan 

respon kebijakan moneter yang lebih baik. 
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ANALISA RATIO KEUANGAN, KOMPARATIF STUDI  

PADA PT “CCC” DAN PT “VVV” 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to evaluate and compare the financial statements of 

different companies to assess the performance of PT CCC with the company as a benchmark 

in the industry, namely PT VVV similar. The emphasis is to be able to choose among some of 

the best companies to invest in. The purpose of this study compared the risk of meeting with 

different companies, their rate of return, future trends and their strengths and weaknesses. 

Basic Financial statement and ratios are discussed briefly. Next by using a cross-sectional 

analysis and time series techniques to compare the financial statements and ratios are 

revealed . Most of the information from the theories that are then used in the empirical part 

of this study  

In empirical studies, initially the financial statements of different companies are taken 

to calculate the ratio, risk, returns on average, to make a trend and common size statements. 

Then the quantitative interpretation of risk and return charts, common size statements, trend 

reports executed with a qualitative discussion of individual figures and tables. In the studied 

companies that will be used for that purpose. 

Finally a clear picture of the performance of these companies 20XN - 20X1 available. A very 

high risk but low rate of return is found in the industry these industry found to have adverse 

effects caused by the global economic crisis that occurred at a time when doing the research 

for this type of industry. 

 

Keywords : Financial Statements, Financial Ratio, Comparative Analysis. 

 

ABSTRAKSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan laporan 

keuangan dari perusahaan yang berbeda untuk menilai kinerja PT CCC dengan perusahaan 

sebagai pembanding dalam industry sejenis yaitu PT VVV. Penekanannya adalah untuk dapat 

memilih di antara beberapa perusahaan yang terbaik untuk berinvestasi masuk Tujuan dari 

penelitian ini bertemu dengan membandingkan risiko perusahaan yang berbeda, tingkat 

mereka kembali, tren masa depan dan kekuatan dan kelemahan mereka.  

Laporan keuangan dasar dan rasio yang dibahas secara singkat. Berikutnya dengan 

menggunakan teknik analisa cross sectional dan teknik time series untuk membandingkan 

laporan keuangan dan rasio yang terungkap. Sebagian besar informasi dari teori-teori itu 

kemudian digunakan di bagian empiris penelitian ini.  

Dalam studi empiris, awalnya laporan keuangan perusahaan yang berbeda diambil 

untuk menghitung rasio, risiko, pengembalian rata-rata, untuk membuat tren dan laporan 

ukuran umum. Kemudian interpretasi kuantitatif risiko dan return grafik, laporan ukuran 

umum, laporan trend dieksekusi bersama diskusi kualitatif tokoh individu dan tabel. Pada 

perusahaan yang diteliti yang akan digunakan untuk tujuan tersebut.  

Akhirnya gambaran yang jelas tentang kinerja perusahaan-perusahaan ini 20XN-20X1 

tersedia. Sebuah resiko yang sangat tinggi tetapi tingkat rendah pengembalian ditemukan 

dalam industry industry ini ditemukan memiliki efek buruk yang disebabkan oleh krisis 

ekonomi global yang terjadi diwaktu dilakukannya tahun penelitian untuk jenis industry ini.  

  

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Ratio Keuangan, Analisa Komparatif. 
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PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan Tentang Analisa Laporan 

Keuangan 

 

Analisis laporan keuangan biasanya akan 

melibatkan perbandingan angka-angka laporan 

keuangan berdasarkan baik bagian-lintas dari 

perusahaan yang berbeda atau berdasarkan waktu-

serangkaian pernyataan. Di antara alat yang 

digunakan oleh analis adalah pernyataan umum 

ukuran di mana unsur laporan laba rugi 

dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan 

dan neraca item dinyatakan sebagai persentase 

dari aset. Standarisasi saldo pernyataan 

memungkinkan perbandingan disederhanakan 

baik di perusahaan atau dari waktu ke waktu . 

Rasio keuangan juga yang paling penting dan 

akan dibahas secara rinci nanti . Pembangunan 

pernyataan pro - forma juga akan dibahas di sini . 

Ada banyak sumber untuk data laporan 

keuangan . Data akan tersedia dari perusahaan 

publik dalam laporan tahunan atau laporan hard 

copy (kertas) laporan dapat didonwload dari web 

site perusahaan atau dari web site bursa efek, atau 

untuk perusahaan dari luar negeri kita bisa 

mendonwloadnya dari yang seperti namanya 

Moody, Standard dan Poors, Commerce Clearing 

House, Value Line dan Dun dan Bradstreet. 

Contoh untuk sumber laporan standar tersebut 

termasuk Moody Handbook of Saham Biasa, 

Value Line Investment Survey, FactSet, 

StockVal, WRDS dan Standard and Poor `s 

Industry Survey. Sumber data terkomputerisasi 

seperti Yahoo.com, Compustat dan 

Pengungkapan CD tersedia di banyak 

perpustakaan dan dapat men-download data ke 

spreadsheet berbasis komputer. Namun, pengguna 

harus menyadari bahwa basis data (kertas atau 

komputer) dapat mengecualikan perusahaan, 

terutama yang tidak lagi ada, mungkin hilang data 

terakhir, mungkin mengandung kesalahan 

pencatatan, dapat merekam account pernyataan 

tidak konsisten di seluruh perusahaan dan sama 

sekali mungkin mengecualikan akuntansi penting 

item pernyataan. 

Beberapa analis khawatir dengan 

perbedaan antara nilai dan pertumbuhan saham. 

Pertumbuhan saham dapat dianggap sebagai 

orang-orang dengan potensi pertumbuhan yang 

luar biasa. 

 

Beberapa analis menggunakan laba 

historis atau pertumbuhan kembali sebagai 

indikator pertumbuhan saham. Agaknya , saham 

dengan kurs historis pertumbuhan yang tinggi 

dapat diharapkan untuk mewujudkan tingkat 

pertumbuhan yang lebih tinggi di masa depan. 

Nilai investor prihatin dengan harga pasar saham 

relatif terhadap beberapa indikator lain dari nilai 

seperti nilai buku. Buku dengan nilai pasar dari 

saham sering diambil sebagai indikator nilai 

relatif dari saham. Buku dengan nilai pasar yang 

lebih tinggi dianggap sebagai menunjukkan baik 

yang dibeli 

 

LANDASAN TEORI DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESA 

Analisa Ratio 
Di antara alat yang paling penting untuk 

analis fundamental akuntansi rasio pernyataan. 

Hal ini karena data yang diambil dari laporan 

akuntansi akan jauh lebih berguna ketika mereka 

dapat dibandingkan dengan data lain . Ini adalah 

tujuan dari analisis rasio : untuk membandingkan 

data laporan akuntansi . Rasio keuangan hanya 

merupakan salah satu nilai pernyataan akuntansi 

relatif terhadap yang lain . Analisis Rasio ini 

sangat berguna untuk mengukur kinerja dan risiko 

dan untuk membandingkan efektivitas relatif dari 

perusahaan . 

Rasio dapat digunakan untuk mengukur 

sejumlah karakteristik penting perusahaan. 

Berbagai rasio dapat dikategorikan sesuai dengan 

karakteristik yang mereka dimaksudkan untuk 

mengukur.Salah satu kategori rasio adalah 

kelompok likuiditas. Rasio ini dianalisis dalam 

upaya untuk mengukur posisi likuiditas 

perusahaan , yaitu, mereka digunakan untuk 

menentukan kemampuan perusahaan untuk 

mengubah aset menjadi uang tunai dalam waktu 

singkat. Perusahaan harus mendapatkan uang 

tunai untuk beroperasi . Bahkan perusahaan yang 

di masa lalu telah sangat menguntungkan tidak 

akan dapat beroperasi secara efektif jika tidak 

mampu untuk mendapatkan uang tunai untuk 

mengkompensasi karyawan dan membayar 

pemasok dan pajak, dll Kita melihat bahwa rasio 

likuiditas sampel adalah rasio lancar perusahaan.  

Rasio ini, aset cukup lancar dibagi 

kewajiban lancar, dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek nya. 
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Aktiva lancar adalah aset-aset yang 

umumnya dikonversi menjadi uang tunai dalam 

waktu yang cukup singkat (sering sekitar satu 

tahun). Cash, yang paling likuid dari semua aset 

dan kemungkinan menjadi komponen utama dari 

aktiva lancar ini . 

Kelompok kedua adalah rasio rasio 

profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk 

menentukan efisiensi ekonomi perusahaan. 

Sebuah contoh dari rasio tersebut adalah 

perusahaan return-on- equity. Ini mengukur rasio 

keuntungan diberikan kepada pemegang saham 

relatif terhadap berapa banyak mereka telah 

berinvestasi dalam perusahaan . Sebuah rasio 

profitabilitas kedua adalah perusahaan return-on - 

asset. Rasio ini mengukur arus kas yang tersedia 

bagi para pemegang saham dan kreditur 

dibandingkan dengan jumlah total keduanya telah 

diinvestasikan dalam perusahaan . Dengan 

demikian , rasio ini mengukur profitabilitas dari 

semua uang yang diinvestasikan dalam 

perusahaan . 

Kelompok ketiga terdiri dari rasio rasio 

leverage. Kelompok rasio yang digunakan untuk 

menentukan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya tetap. Rasio ini juga 

sangat berguna dalam menentukan risiko atau 

variabilitas yang terkait dengan keuntungan 

perusahaan. Sebuah contoh nyata dari rasio 

leverage rasio utang - ekuitas perusahaan . Rasio 

ini , hanya tingkat utang perusahaan dibagi 

dengan tingkat ekuitas , mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

kepada kreditur . Tingkat leverage operasi dan 

Gelar rasio leverage keuangan sangat berguna 

dalam penilaian operasi dan risiko keuangan . 

Kelompok keempat yang dibahas di sini 

adalah rasio aktivitas. Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan untuk melakukan 

kegiatan tertentu . Sebuah contoh dari rasio 

tersebut adalah rasio penjualan omset . Rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan untuk menjual 

produk-produknya diberikan tingkat tertentu 

investasi . Kelompok kelima dibahas dalam bab 

ini adalah rasio pasar . 

Rasio ini , termasuk P / E rasio, fokus 

pada nilai pasar saham atau ekuitas relatif 

terhadap nilai-nilai pernyataan akuntansi tertentu. 

Rasio ini sangat berguna untuk penilaian saham . 

Penggunaan rasio memerlukan beberapa 

standar untuk perbandingan. 

Standar yang berguna untuk perbandingan 

antara rasio yang dihasilkan oleh perusahaan 

dalam periode sebelumnya, rasio yang dihasilkan 

oleh perusahaan lain dan tingkat target yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Bertentangan dengan 

kepercayaan dari beberapa individu, tidak ada 

tingkat rasio sasaran ( seperti 2 sampai 1 rasio 

lancar kadang-kadang disebutkan) yang dapat 

diterapkan secara universal di semua perusahaan 

dalam segala situasi. Seringkali, langkah yang 

paling sulit dalam analisis rasio yang 

menghasilkan standar yang sesuai untuk 

perbandingan dan menyimpulkan alasan untuk 

penyimpangan dari standar tersebut.  

Perbandingan rasio di beberapa periode 

waktu dapat memberikan informasi yang berguna 

mengenai tren perusahaan. Sebagai contoh, rasio 

profitabilitas menurun selama jangka waktu yang 

panjang mungkin menunjukkan masalah serius 

dalam perusahaan . Jika lebih dari rasio 

perputaran persediaan periode yang sama telah 

menurun , mungkin masalah yang terkait atau 

bahkan menyebabkan untuk profitabilitas 

menurun telah pin - menunjuk . 

Rasio dari satu perusahaan dapat dibandingkan 

dengan yang lain dengan karakteristik operasi 

serupa. 

Perbandingan rasio likuiditas bank 

misalnya kepada mereka dari produsen mobil 

mungkin tidak berarti karena karakteristik operasi 

dari dua jenis perusahaan yang sama sekali 

berbeda. Jadi , mungkin lebih praktis untuk 

membandingkan rasio antara perusahaan-

perusahaan yang sama atau industri yang sama. 

Beberapa lembaga, contohnya untuk di luar negeri 

seperti Dun Bradstreet dan menyediakan data 

yang berguna untuk rasio perbandingan. Dalam 

Dun Bradstreet dan memberikan " rata-rata " 

tingkat rasio bagi perusahaan di sejumlah industri 

yang berbeda. Penyimpangan dari " industri 

norma " oleh perusahaan dapat menunjukkan 

salah satu dari berikut : 1) kekuatan dalam 

perusahaan , 2 ) kelemahan dalam perusahaan , 

atau 3 ) perbedaan dalam karakteristik operasi 

antara perusahaan dan " norma industri . 

Kita harus menyadari bahwa rasio yang 

lebih tinggi dari norma tidak selalu lebih baik . Ini 

jelas berlaku untuk rasio utang - ekuitas dan 

mungkin kurang jelas benar untuk rasio lancar . 
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Daftar daftar ratio keuangan : 

 

       RATIO LIKUIDITAS 

 
Current Ratio:     Current Assets      =  

CA CurrentLiabilities       
CL 

 
Acid Test or       CurrentAssets -Inventories= CA -INV 
QuickRatio:             CurrentLiabilities                  CL 

 
Avg. Collection  Avg. Receivables* 365= AR* 365 
Period(days):                Credit Sales                    CRS 

 
Receivables   Annual Credit Sales=CRS 
Turnover:         Avg. Receivables        AR 

 
Duration of              Avg.Payables*365= AP*365 

Payables (days):    Appropriate Purchases           RM 
 

Inventory     Cost of GoodsSold  =   CGS 

Turnover:         Avg.Inventory        Avg. Inv 
 

NetWorking     CurrentAssets - Current Liab. = CA - 

CL Capital to                Total Assets                          TA 

Total Assets: 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah rasio lancar yang terlalu rendah 

dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

mampu untuk mendapatkan uang tunai dengan 

mudah , rasio lancar yang terlalu tinggi dapat 

menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

berinvestasi dana dalam aset yang paling 

menguntungkan (investasi aktiva tetap 

adalahsering lebih menguntungkan daripada 

investasi aktiva lancar). 

Sebuah standar yang jelas untuk rasio 

perbandingan adalah level target yang mungkin 

telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan . 

Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang tidak 

dapat mencapai target 15 % return-on- equity 

tingkat mungkin memiliki masalah operasi , atau 

mungkin hanya telah membentuk level target 

realistis . Agaknya , perusahaan berhasil jika 

mampu mencapai atau melebihi tingkat rasio 

target yang ditetapkan oleh manajemen . 
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RATIO PROFITABILITAS 

 

Return on     Net Income After 

Tax=NIATEquity:               Equity                     

E 

 
Return on       Net Income After Tax +Int. =NIAT+Int. 

Assets: Assets                                     A 

 
GrossProfit  Sales - CostofGoods Sold=S - CGS 

MarginRatio:            Sales                              S 

 
Net Profit      Net Profit After Tax=NIAT 

Margin Ratio:          Sales                      S 

 
 

LEVERAGERATIO 

 

Financial Debt     =  D Leverage:     Debt+ 

Equity             D+E 

 
Debt-Equity     Debt  =D 

Ratio:               Equity  E 

 
TimesInterest   Earnings Before Int. and Taxes= EBIT 

Earned:                 InterestPayment                            Int. 

 
RATIO AKTIVITAS DAN RATIO LAINNYA 

 

Sales Turnover: Total Sales   = 

STotalAssets   A 

 
DividendPayout:Dividends                =  DIV Net 

Income AfterTax      NIAT 

 

RATIO LIKUIDITAS 

 

Current Ratio:      Current Assets      =   CA=2.31 

Current Liabilities        

CL 

 
AcidTestor         CurrentAssets -Inventories= CA -INV=  1.54 

 

QuickRatio:           Current Liabilities             CA 

 
Avg. CollectionAvg.Receivables*365  =AR * 365=45.625 days 

Period(days):     Credit Sales                      CRS 

 
Receivables   Annual Credit Sales=CRS=  8 times peryear 

Turnover:         Avg. Receivables        AR 

 
Duration of   Avg.Payables*365  =AP *365=  N/A Payables 

(days):Appropriate Purchases   Not Given 

 
Inventory     Cost of GoodsSold  =  CGS      =  2.5 

Turnover:     Avg. Inventory        Avg.Inv 

 
NetWorking     CurrentAssets - Current Liab. = CA - CL=  .0904 

Capitalto               TotalAssets                           TA 
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Total Assets: 

 
RATIO PROFITABILITAS 

 

Return on     Net Income After Tax=NIAT=.269 

Equity:                    Equity                     E 

 
Return on       Net Income After Tax +Int. =NIAT+Int. 

Assets:                 Assets                                        A       =  .163 

 
GrossProfit  Sales - CostofGoods Sold=S - CGS   =.33 

MarginRatio:            Sales                               S 

 
Net Profit      Net Profit After Tax=NIAT   =.094 

Margin Ratio:          Sales                     S 

 
RATIO LEVERAGE 

 

Financial       Debt     =       D     =.707 

Leverage:     Debt+ Equity      D +E 

 
Debt-Equity     Debt  =D=2.418 

Ratio:               Equity  E 

 
Times Interest  Earnings Before Int. and Taxes  =  EBIT=  2.11 

Earned:          InterestPayment                              Int. 

 
RATIO AKTIVITAS 

 

Sales Turnover:     Total Sales =  S   =.689 

TotalAssets     A 

 
DividendPayout:Dividends        =DIV    =  .5 

NetIncomeAfter Tax        NIAT 
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RasioDisagregasi 

Analisis rasiobisa sangat berguna dalam 
menemukan kesulitan perusahaan. Akal sehat 
kadang-kadang panduan terbaikuntuk mereka 
gunakan, namun, sejumlah teknik analisis rasio 
yang berguna telah dirancang. Analisis         
multi-diskriminan yang melibatkan rasio 
pemilahan atau dekomposisi seperti analisis 
DuPont telah terbukti alat yang sangat berguna 
untuk analisis laporan keuangan dan proyeksi. 
Rasio pemilahan terurai rasio keberbagai rasio 
komponen analisis faktor yang mempengaruhi 
rasioasli dalam pertanyaan memfasilitasi. Sebagai 
contoh, perhatikan pemilahan beberapa ratio 
berikut Return on Assets: 

 
ROA = EBIT/Assets = Sales/Assets   

*  GM/Sales  *  EBIT/GM 

 
Dengan demikian, return perusahaan atas 

aset dapat dibedakan ke dalam produk dari omset 

penjualan, laba kotor dan kebalikan dari Derajat 

Operating Leverage. Oleh karena itu, jika 

Kembali perusahaan Aktiva yang tidak diinginkan 

rendah, satu atau lebih dari rasio ini di disagregasi 

akan rendah. Bahkan, identifikasi rasio rendah tak 

terduga dalam disagregasi mungkin menyebabkan 

menjelaskan mengapa Return on Assets sangat 

rendah. Misalkan 0,1762 ROA untuk Perusahaan 

Martindianggap terlalu rendah dibandingkan 

dengan 0,2068 Rasio ROA untuk Madison Inc. 

Rasio ROA perusahaan 'mungkin didekomposisi 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Orang mungkin mengamati bahwa Martin 

Inc memiliki penjualan besar untuk rasio aset 

relatif terhadap Madison Perusahaan. Ini 

mungkin, setidaknya sebagian, menjelaskan 

mengapa return onasset lebih rendah. 

Pertimbangkan contoh kedua ini, yang dikenal 

sebagai identitas DuPont, disaggre gating return 

on equity: 
ROE  =  NIAT/Equity  =  

NIAT/Sales * Sales/Assets * 

Assets/Equity 

 

.221=.1295*.4796*.3564 

(Martin) 

.317=.1108*.6897*4.143 

(Madison) 

Ini kembali pada rasio ekuitas (ROE) 

dinyatakan sebagai produk dari satu rasio dari 

masing-masing tiga kategori rasio tercantum di 

atas: Profitabilitas * Kegiatan * 

leverage.Menggabungkan rasio dari kategori yang 

berbeda menunjukkan bagaimana setiap kategori 

mungkin berdampak pengembalian pemegang 

saham. Identitas Dupont ini mengungkapkan 

bahwa Madison Perusahaan tampaknya 

menggunakan asetnya lebih efisien, mengarah ke 

pengembalian yang lebih tinggi atas ekuitas. 

Masing-masing rasio ini dapat dipilah lebih lanjut. 

Sebagai contoh, rasio marjin laba bersih, NIAT / 

penjualan dapat diuraikan sebagai berikut: 

 
NIAT/Sales 

= 

NIAT/EBT 

* EBT/EBIT 

* 

EBIT/Sales 

 
Jika masalah ada dengan marjin laba 

bersih suatu perusahaan, dekomposisi ini dan 

perbandingan mungkin memungkinkan analis 

untuk lebih menentukan apakah sumber masalah 

tampaknya dengan pembayaran pajak, 

pembayaran bunga atau operasi (gross margin). 

Secara umum, rasio apapun dapat 

didekomposisi menjadi kombinasi rasio lainnya. 

Rasio profitabilitas adalah yang paling sering 

membusuk . Metode dekomposisi adalah untuk 

memilih (atau membuat) rasio sedemikian rupa 

sehingga ketika mereka dikalikan, semua 

pembilang membatalkan semua penyebut dengan 

pengecualian dari masing-masing . Sisanya 

pembilang dan penyebut harus identik dengan 

rasio yang membusuk. Perhatikan bagaimana 

pembilang dan penyebut dalam identitas DuPont 

di atas batal berangkat NIAT dan Ekuitas sebagai 

pembilang dan penyebut yang tersisa.  

Faktor-faktor berikut mungkin disebut 

"driver keuntungan," karena mereka adalah 

faktor yang akan cenderung meningkatkan 

pengembalian ekuitas : 

 

1. Margin laba bersih. Net profit margin 

adalah Laba Bersih / Penjualan Bersih . 

Mengukur berapa banyak setiap dolar 

penjualan adalah keuntungan. Hal ini 

dapat ditingkatkan oleh 

a. Meningkatkan volume penjualan. 

b. Peningkatan harga jual. 

c. Penurunan biaya. 
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2.  Asset turnover (efisiensi). Asset turnover 

adalah Penjualan Bersih / Rata-rata Jumlah 

Aktiva. Mengukur berapa banyak dolar penjualan 

perusahaan menghasilkan dengan setiap 

dolaraset. Hal ini dapat ditingkatkan oleh.  

a. Meningkatkan volume penjualan. 

b. Membuang (penurunan) aset yang kurang 

produktif. 

3. Leverage keuangan. Leverage keuangan 

adalah rata-rata Ekuitas Jumlah Aktiva/Rata-rata 

Pemegang Saham. Mengukur berapa banyak 

dolar aset yang digunakan untuk setiap dolar dari 

investasi pemegang saham . Hal ini dapat 

ditingkatkan oleh . 

a. Peningkatan pinjaman. 

b.Pembelian kembali (penurunan) 

saham yang beredar. 

 

Analisa Rasio dan Risiko 

 

Langkah-langkah risiko historis (standar 

deviasi , varians dan beta ) dibahas sebelumnya 

adalah alat yang berguna untuk mengukur risiko . 

Namun, mereka berakar pada sejarah dan sering 

tidak melacak perubahan terbaru yang penting 

dalam perusahaan tingkat pinjaman dan struktur 

biaya. Analisis rasio sangat berguna untuk 

mengukur operasi dan risiko keuangan. 

Variabilitas pendapatan perusahaan dapat 

ditelusuri ke dua sumber : risiko bisnis dan risiko 

keuangan. Resiko bisnis adalah risiko perusahaan 

menghadapi dengan mengoperasikan atau 

melakukan bisnis, sumbernya adalah variabilitas 

atau ketidakpastian penjualan dan biaya serta 

operating leverage. Operating leverage berkaitan 

dengan biaya tetap relatif terhadap biaya variabel 

yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses 

produksi. Risiko keuangan adalah terkait dengan 

variabilitas pendapatan tambahan suatu 

perusahaan menghadapi ketika membayar bunga 

pada tingkat bunga tetap dengan uang pinjaman . 

 

Risiko Bisnis 

 

Risiko bisnis terkait dengan risiko 

kebijakan investasi perusahaan. Risiko ini akan 

tercermin dalam variabilitas (atau ketidakpastian 

) tingkat pendapatan dan biaya. Perhatikan 

bahwa risiko ini sepenuhnya independen dari 

kebijakan pendanaan perusahaan, namun, 

kebijakan pembiayaan dapat memperbesar 

dampak risiko bisnis variabilitas pendapatan . 

 

Sumber pertama dari resiko bisnis adalah 

variabilitas atau ketidakpastian sehubungan 

dengan tingkat penjualan. Jika tingkat 

pendapatan masa depan perusahaan tidak pasti, 

laba bersih setelah pajak ( NIAT) jelas akan lebih 

sulit untuk meramalkan. Sumber kedua dari 

resiko bisnis adalah ketidakpastian mengenai 

proporsi penjualan tercermin dalam biaya 

perusahaan pokok penjualan tingkat. Sumber 

risiko akan tercermin dalam variabilitas tingkat 

marjin kotor perusahaan. Sumber ketiga hasil 

risiko bisnis dari operating leverage. Salah satu 

ukuran risiko ini, tingkat leverage operasi, sama 

dengan marjin laba kotor perusahaan dibagi 

dengan laba sebelum bunga dan pajak ( EBIT ) : 

 
DOL = GM / EBIT = GM / sales – CGS – FC = (EBIT – FC) / EBIT 

 

Derajat Operating Leverage (DOL) dapat 

diukur atas dasar berupa data laporan laba rugi 

masa lalu atau perkiraan data laporan laba rugi. 

Jika manajemen berupayauntuk menentukan 

variabilitas keuntungan dari tingkat yang 

diharapkan , harus menggunakan nilai-nilai yang 

diharapkan untuk menentukan DOL (lihat 

Gambar 1 dan 2). 

Jika perusahaan ingin menentukan 

variabilitas potensial dari tingkat keuntungan 

tahun sebelumnya, manajemen harus menentukan 

DOL berdasarkan laporan laba rugi tahun itu. 

Semakin tinggi tingkat biaya tetap dihadapi 

olehperusahaan , semakin tinggi akan derajat 

leverage operasi. Misalnya, sebuah perusahaan 

bernama Monroe beroperasi tanpa biaya tetap, 

sehingga DOL adalah sama dengan satu. Adams 

Inc memiliki tingkat DOL sebesar 1,75. 

Perhatikan bahwa kedua perusahaan memiliki 

persis prospek penjualan yang sama dalam setiap 

hasil yang mungkin, namun, karena proporsi yang 

lebih besar dari biaya Adams Perusahaan adalah 

tetap, pendapatannya (NIAT) danreturn on equity 

tunduk pada variabilitas yang lebih besar 

(σAdams > σMonroe). 

Dengan demikian, operasiLeverage hanya 

memperbesar dampak variabilitas penjualan pada 

NIAT dan ROE variabilitas.Untuk perusahaan 

yang beroperasi tanpa utang , perubahan 

proporsional dalam penjualan akan 

mempengaruhi perubahan proporsional dalam 

NIAT langsung berhubungan dengan gelar 

perusahaan leverage operasi : 

%∆NIAT %∆Sales 
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Dengan demikian, perubahan proporsional 

dalam penjualan Monroe Inc mengarah ke 

perubahan proporsional identik dalam NIAT, 

sebuah perubahan proporsional dalam tingkat 

penjualan Adam Perusahaan mengarah ke 1,75 

kali lebih besar perubahan proporsional dalam 

NIAT nya. Ini berarti bahwa perusahaan 

mengharapkan tingkat penjualan yang sangat 

tinggi dapat memilih untuk mempertahankan 

tingkat tinggi biaya tetap relatif terhadap biaya 

variabel (harga pokok penjualan); tingkat DOL 

tinggi yang dihasilkan akan menyebabkan tingkat 

penjualan yang tinggi untuk meningkatkan NIAT 

bahkan lebih.  

 

Sebaliknya, perusahaan mengharapkan 

tingkat penjualan yang luar biasa rendah dapat 

memilih untuk mempertahankan tingkat yang 

lebih rendah dari DOL, menyebabkan tingkat 

penjualan rendah untuk memiliki dampak yang 

kurang baik yang lebih kecil pada NIAT. Sebuah 

perusahaan dengan tingkat penjualan pasti akan 

menemukan bahwa peningkatan leverage operasi 

akan meningkat lebih lanjut variabilitas 

pendapatannya. 

 

HIPOTESA PENELITIAN 

Dari pemaparan diatas penulis 

mengambil hipotesa untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut : secara komparatif analisa 

kinerja PT CCC cukup baik dibandingkan 

sampel perusahaan yang juga bergerak pada 

industry yang sama yaitu PT VVV, namun 

pengambilan sampel perusahaan yangs sejenis 

ini juga berdasarkan kinerja bahwa perusahaan 

yanga dijadikan pembanding tersebut cukup 

bagus kinerjanya. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dan kuantitatif, dimana 

penelitian ini telah digunakan untuk membawa 

hasil terbaik dari subjek. Awalnya data 

keuangan dari 2 jenis perusahaan yang sama 

digunakan sebagai data sekunder yang 

kemudian dihitung dengan bantuan Microsoft 

Excel. Akhirnya studi banding kinerja 

perusahaan yang berbeda, bersama dengan 

kinerja perusahaan individu selama bertahun-

tahun dilakukan. 

 

Laporan laba rugi, neraca dan laporan arus 

kas yang digunakan untuk menghitung rasio 

keuangan yang berbeda, membuat pernyataan 

trend, membuat pernyataan ukuran umum dan 

menghitung risiko dan keuntungan dan untuk 

perusahaan-perusahaan yang berbeda. 

 

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada waktu 

bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 

2014. Bulan Desember merupakan langkah awal 

dari penelitian ini, dengan cara melakukan 

pengumpulan data untuk penelitian, berupa 

laporan keuangan perusahaan yang akan dijadikan 

sampel penelitian. Bulan Januari sampai dengan 

Februari langkah analisa atas data penelitian, dan 

pemilihan beberapa model ratio keuangan yang 

dinilai oleh penulis dapat dijadikan sebagai modal 

dalam menganalisa keuangan dan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. 

 

Data Penelitian 

Adapun data penelitian yang digunakan 

oleh penulis adalah Laporan Keuangan PT CCC 

yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Laba 

Rugi. Laporan Arus Kas sengaja tidak 

ditampilkan oleh penulis, dikarenakan beberapa 

ratio keuangan yang menggunakan laporan arus 

kas tidak seberapa. Laporan keuangan seperti bisa 

dan banyka di dapat serta bisa di download dari 

beberapa web site perusahaan keuangan seperti 

Bursa Efek Indonesia, Lembaga pemeringkat efek 

yang ada diluar negeri seperti Moodys dan 

Standar and Poor. Berikut tampilan untuk laporan 

neraca dan laporan laba rugi PT CCC untuk tahun 

buku yang berakhir pada tahun 20XN, 20X2 dan 

20X1.  
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Neraca PT CCC           

            

December 25, 20XN           

(In Millions)     20XN  20X2  20X1  

Assets         

Current Assets:           

  Cash and cash equivalents   5,498  3,987  3,350  

  Short-term investments   11,294  5,285  5,331  

  Trading assets   5,093  4,648  3,162  

  

Accounts receivable, net 

of allowance for doubtful 

accounts    2,867  2,273  1,712  

         

  Inventories   3,757  2,935  3,744  

  Deferred tax assets   1,488  1,216  1,390  

  Other current assets   1,614  813  1,182  

Total current assets     31,611  21,157  19,871  

Property, plant and 

equipment, net     17,899  17,225  17,574  

Marketable equity securities     1,008  773  352  

Other long-term investments     3,026  4,179  2,924  

Goodwill     4,531  4,421  3,932  

Other long-term assets     5,111  5,340  5,819  

  Total assets 63,186  53,095  50,472  

            

Liabilities and stockholders' equity       

Current Liabilities           

  Short-term debt   38  172  102  

  Accounts payable   2,290  1,883  2,390  

  

Accrued compensation 

and benefits   2,888  2,448  2,015  

  Accrued advertising   1,007  773  807  

  

Deferred income on 

shipments to distributors   622  593  463  

  Other accrued liabilities   2,482  1,722  1,901  

  Income tax payable   0  0  140  

Total current liabilities     9,327  7,591  7,818  

Long-term income taxes 

payable     190  193  736  

Long-term debt     2,077  2,049  1,185  

deferred tax liabilities     926  555  46  

Other long-term liabilities     1,236  1,003  1,141  

Total Liabilities     13,756  11,391  10,926  

Stockholders' equity:           

  Common stock 16,178  14,993  13,402  

  

Accumulated income 

(loss)   333  393  (393) 

  Retained earnings   32,919  26,318  26,537  

Total stockholders' equity     49,430  41,704  39,546  

  Total liabilities And' equity 63,186  53,095  50,472  
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Laba Rugi PT CCC                 
  

                

December 25, 20XN 
                

(In Millions) 
    20XN    20X2    20X1    

Net revenue     43,623    35,127    37,586    

Cost of sales     15,132    15,566    16,742    

Gross margin     28,491    19,561    20,844    

Research and development     6,576    5,653    5,722    

Marketing , general and administrative     6,309    7,931    5,452    

Restructuring and asset impairment 

charges     0    231    710    

Amortization of acquisition-related 

intangibles     18    35    6    

Operating expenses     12,903    13,850    11,890    

Operating income (EBIT)     15,588    5,711    8,954    

Gains (losses) on equity method 

investments, net     117    (147)   (1,380)   

Gains (losses) on other equity 

investments, net     231    (23)   (376)   

Interest and other, net     109    163    488    

Income before taxes     16,045    5,704    7,686    

Provision for taxes     4,581    1,335    2,394    

Net income 11,464    4,369    5,292    

                  

Basic earnings per common share     2.06    0.79    0.93    

Diluted earnings per common share     2.01    0.77    0.92    

Weighted average common shares 

outstanding:                 

  Basic   5,555    5,557    5,663    

  Diluted   5,696    5,645    5,748    
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Teknik Analisis Data Penelitian 

Pada prinsipnya penelitian mengacu pada 

pengumpulan dan teknik analisis data yang ada 

untuk menarik kesimpulan dan kalau dapat 

menyarankan penelitian lebih lanjut. Masalah 

penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana 

menganalisis laporan keuangan perusahaan. 

Solusinya adalah untuk membandingkan kinerja 

perusahaan PT CCC dengan perusahaan yang 

sejenis dan bergerak pada industry yang sama. 

Dalam hal ini adalah PT VVV sebagai sampel 

pembandingnya, untuk kinerja perusahaan dari 

penilaian ratio keuangan. Solusi lain yang 

mungkin adalah untuk membandingkan posisi 

keuangan saat ini dengan catatan tahun-tahun 

sebelumnya.  

Dua metode penelitian yang umum 

digunakan oleh para peneliti adalah metode 

kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif 

mengacu pada interpretasi matematis dan statistik 

hasilnya. Di sisi lain metode penelitian kualitatif 

bukanlah metode terstruktur tapi satu subjektif 

menjelaskan pikiran batin dan emosi responden. 

Di bagian empiris dari tesis ini metode penelitian 

kualitatif dan kuantitatif digunakan. Namun 

penelitian ini lebih tepatnya menggunakan teknik 

komparatif dalam menjawab permasalahan dan 

hipotesa yang diberikan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Salah Mmbaca dan Menyesatkan Laporan 

Keuangan 

Dalam dunia yang ideal, laporan keuangan 

akan dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

yang jelas dan akurat dari nilai ekonomi dan 

informasi yang diperlukan untuk membuat 

keputusan ekonomi. Sayangnya, tidak mungkin 

untuk menindaklanjuti cita-cita ini, dan laporan 

keuangan, pada kenyataannya, tunduk segudang 

aturan akuntansi yang rumit dan peraturan, 

perbedaan dalam penafsiran dan penerapan, 

tunduk pada kelalaian dan, dalam kasus-kasus 

terburuk, penipuan.  

Pertama, manajer berada di bawah tekanan 

kuat untuk memenuhi target pendapatan dan laba. 

Sebagai contoh, menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Skinner dan Sloan pada tahun 

2002 menemukan bahwa ketika perusahaan 

mengumumkan pendapatan kuartalan 

mengalahkan perkiraan konsensus analis, 

 

harga saham menunjukkan kenaikan harga 

normalrata-rata 5,5 %. Kejutan laba negatif 

mengakibatkan penurunan harga rata-rata normal 

–5,04 % . Kebanyakan analis profesional 

menyadari bahwa mereka harus melihat laporan 

laba rugi dan laporan pendapatan dengan 

setidaknya beberapa skeptisisme. Sebagai contoh, 

perhatikan beberapa pelanggaran yang terjadi 

dengan pengakuan pendapatan. Untuk 

mewujudkan proyeksi penjualan atau pendapatan 

meningkat, perusahaan dapat memangkas harga, 

rileks standar kredit dan memotong penawaran 

pada akhir kuartal untuk produk off-load ke dealer 

ketika tidak ada permintaan ritel yang 

mendasarinya. pengiriman inibarang masih 

dihitung sebagai penjualan. 

Kadang-kadang perusahaan akan 

mengirimkan produk mereka pada atau dekat 

dengan Desember31 untuk merekam penjualan 

untuk tahun baru saja berakhir. Namun, 

perusahaan menerima pengiriman setelah tahun 

baru mungkin mencatat beban pembelian untuk 

tahun baru. Sebagai contoh, ada sebuah 

perusahaan beberapa perusahaan diluar negeri 

dipaksa untuk menyajikan kembali hasil keuangan 

untuk tahun yang berada pada posisi krisis 

moneter misalnya pada tahun 1997 dan 1998 

setelah perusahaan itu dituduh menggunakan jenis 

akuntansi palsu untuk meningkatkan keuntungan.  

Banyak analis dan investor terkesan 

dengan perusahaan yang dapat menunjukkan 

sejarah panjang pertumbuhan pendapatan 

terganggu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Myers, Myers dan Skinner (2007) menemukan 

bahwa perusahaan-perusahaan yang mengalami 

rata-rata yang sama dan tingkat pertumbuhan 

kembali lebih dari 20 kuartal, perusahaan-

perusahaan yang penghasilannya tingkat 

pertumbuhan yang konsisten positif dijual dengan 

premi 6 % dari perusahaan-perusahaan yang 

pernah mengalami setidaknya satu kuartal dimana 

pendapatan tidaktidak tumbuh. Dalam studi 

mereka mengenai manipulasi laba, mereka 

menghitung bahwa selamaPeriode 42 - tahun 

studi mereka, tidak lebih dari beberapa 

perusahaan harus telah berpengalaman lebih dari 

20 kuartal berturut-turut pertumbuhan pendapatan 

terganggu . Angka ini , berdasarkan simulasi  

diasumsikan bahwa tidak ada perusahaan 

dimanipulasi tingkat pendapatan mereka. 
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Pertimbangkan sebuah survei oleh 

Graham, Harvey dan Rajgopal yang dilakukan 

pada tahun 2005 dari 401 CFO perusahaan 

mengajukan pertanyaan berikut :"Menjelang akhir 

kuartal, sepertinya perusahaan Anda mungkin 

akan di bawah target laba yang diinginkan. Dalam 

apa yang diizinkan oleh GAAP, yang mana dari 

pilihan berikut perusahaan Anda buat? "Hasil 

survei mereka menunjukkan bahwa 80 % dari 

CFO perusahaan-perusahaan akan bersedia untuk 

menunda pengeluaran diskresioner seperti R & D, 

iklan dan pemeliharaan, dan lebih dari 55 % akan 

sadar mengorbankan nilai peningkatan kecil 

dengan menunda proyek dimulai. Hampir 40 % 

akan mempercepat generasi pendapatan . 

Lain halnya dengan Glater yang 

melakukan penelitian pada tahun yang sama 

melaporkan bahwa sejumlah record (253) dari 

perusahaan publik menyajikan kembali laporan 

keuangan yang telah diaudit tahunan mereka di 

tahun sebelum dilakukan penelitian dan 161 

perusahaan disajikan kembali statements.2 

kuartalan mereka 

Analis harus berhati-hati untuk memeriksa 

perubahan mendadak dalam tingkat penjualan, 

melakukan perbandingan dengan perusahaan 

sebaya dan dengan data tahun sebelumnya. 

Laporan akuntansi ukuran umum (di mana 

penjualan standar pada 100 dan unsur laporan 

laba rugi lainnya dinyatakan sebagai pecahan dari 

100) sering membantu untuk perbandingan 

tersebut. Cek untuk relaksasi dalam standar kredit 

(misalnya, pertumbuhan yang signifikan dalam 

Piutang relatif terhadap penjualan) harus 

dilakukan bila kecurigaan muncul . 

Kebangkrutan yang relatif baru yang 

terkait dengan penipuan akuntansi termasuk 

Enron, McKesson HBOC, ConAgra, Sybase, S3, 

Fine host, Multifungsi, Physicians' 

Komputer,Medaphis, Parmalat, Centennial 

Technology, WorldCom, Norland Medis  Premier 

Laser, Altris Software, Micro Gudang, 

Transcrypt, Sunbeam, Paracelsus, DonnKenny, 

RasterGraphics, Covad dan TriTeal dan lain lain. 

Namun, banyak kesulitan dalam menafsirkan 

laporan keuangan tidak terkait dengan penipuan, 

itu hanya sulit untuk menggunakan laporan 

akuntansi untuk secara akurat mencerminkan 

nilai-nilai ekonomi. Tapi, ada mungkin tidak ada 

alternatif yang lebih baik. 

 

Neraca juga dapat dipengaruhi oleh 

penipuan dan pertanyaan penafsiran. Kewajiban 

kontinjensi yang selalu menjadi sumber kesulitan 

, terutama ketika hadiah potensial dan probabilitas 

mereka hanya tidak dapat diketahui. Catatan kaki 

harus hati-hatiditeliti. Entitas tujuan khusus, anak 

perusahaan, struktur piramida dan kepemilikan 

silang harus selalu diperiksa dengan teliti. 

Pemaparan diatas merupakan beberapa kejadian 

dan peristiwa serta beberapa penelitian yang telah 

dilakukan, dengan menggunakan analisa 

keuangan sebagai tolak ukur untuk mendapatkan 

suatu keimpulan akhirnya. Namun sebagian besar 

penelitian, memang menfokuskan kepada item 

ietm seperti neraca, laba rugi dan arus kas dalam 

memahami kondisi suatu perusahaan.  

Berikut kita lihat analisa untuk perusahaan 

atau PT CCC, untuk beberapa komponen ratio 

keuangan perusahaan yang digunakan oleh 

penulis. Penulis sengaja menggunakan dan 

memilih beberapa ratio keuangan dari sekian 

banyak ratio keuangan yang ada, guna 

menganalisa posisi keuangan dan kinerja PT 

CCC. 
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RATIO KEUANGAN PT 

CCC”         
                  

      20XN    20X2    20X1    

Short term solvency ratios             

Current Ratio     3.3892    2.7871    2.5417    

Quick Ratio     2.9864    2.4005    2.0628    

Cash Ratio     2.1248    1.7720    1.4844    

Net Working Capital to Current 

Liabilities     2.3892    1.7871    1.5417    

                  

Asset Utilization /Turnover ratios             

Average Collection Period     23.6600    23.2949    16.3976    

Inventory Turnover Ratios     11.6111    11.9683    10.0390    

Receivable Turnover     15.2156    15.4540    21.9544    

Fixed Asset Turnover      2.4372    2.0393    2.1387    

Total Asset Turnover     0.6904    0.6616    0.7447    

                  

Financial Leverage ratios             

Total Debt Ratio (TD/TA)     0.2177    0.2145    0.2165    

Debt/Equity     0.2783    0.2731    0.2763    

Equity Ratio (TE/TA)     0.7823    0.7855    0.7835    

Long-term Debt Ratio (LTD/TA)     0.0329    0.0386    0.0235    

Times Interest Earned Ratio 

(EBIT/TI) there are no interest 

payments     0.0000    0.0000    0.0000    

                  

Profitability ratios             

Gross Profit Margin      0.6531    0.5569    0.5546    

Net Profit Margin     0.2628    0.1244    0.1408    

ROA (NI/TA)     0.1814    0.0823    0.1049    

ROE (NI/TE)     0.2319    0.1048    0.1338    

ROEWGW (NI/TEWGW): This 

accounts for Goodwill     0.2102    0.0929   0.1167    

Market value ratios             

Price/Earnings Ratio     10.1000    22.2000    21.7000    

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis membagi kedalam beberapa 

kelompok atas ratio keuangan yang dipilih. 

Kelompok pertama analisa ratio yang sifatnya 

jangka pendek, yang kedua kelompok ratio asset 

dan tingkat perputaran asset, yang ketiga financial 

leverage ratio, yang keempat profitabilitas ratio 

dan yang terakhir  market value ratio. Ada dari 

beberapa ratio keuangan yang digunakan oleh 

penulis, yang datanya tidak semuanya 

ditampilkan dalam data penelitian. Terlihat bahwa 

dari kesemua ratio keuangan yang digunakan 

untuk kelima jenis pengemlompokkan ratio 

keuangan, bahwa PT CCC memiliki atau berada 

pada kondisi keuangan yang cukup bagus atau 

baik. Adanya peningkatan setiap tahunnya atau 

kenaikan untuk setiap tahunnya,  

pada eberapa ratio keuangan. Ini menandakan 

bahwa PT CCC memiliki peningkatan setiap 

tahunnya dan dalam hal pencapaian juga. 

Mengapa penulis mengatakan demikian, karena 

informasi dari pihak intern yang diapat, semua 

target yang diberikan oleh para pemegang saham, 

tercapai hampir sekitar 90%, seperti contoh untuk 

pertumbuhan penjualan dan lain lain. Penulis 

membagi atas dua analisa ratio keuangan, 

kelompok yang pertama atau yang ditampilkan 

diatas tersebut merupakan analisa yang sifatnya 

vertical dan horizontal, sedayang kedua atau 

dibawah ini merupakan analisa yang sifatnya 

perbandingan, perbandingan dalam hal kinerja 

dengan perusahaan sejenis dan yang cukup baik 

dalam hal kinerja perusahaanya. 
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“PERBANDINGAN RATIO”  PT CCC DAN PT VVV DENGAN TIME SERIES & CROSS SECTIONAL MODEL 

  

      20X1    20X2    20XN    
AM

D 
  

Cross-

Section

al 

  
Time-

Series 

Solvency                           

Current Ratio 

Current 
Assets/Current 

Liabilities   2.54    2.79    3.39    2.15    Bagus   OK 

Quick Ratio (Acid 

Test) 

Current Assets - 
Inventory/Current 

Liabilities   2.06    2.40    2.99    1.77    Bagus   OK 

Cash Ratio 
Cash/Current 
Liabilities   1.48    1.77    2.12    0.38    Bagus   OK 

Net. Capital to 
Current Liabilities 

Networking 

Capital/Current 
Liabilities   1.54    1.79    2.39    1.15    Bagus   OK 

  

Cash as a % of 

Current Assets   0.17    0.19    0.17    0.17    Bagus   

Variabl

e 

                            

Efficiency                           

Average Collection 
Period 

Accounts 

Receivable/(Sales / 
360)   16.40    23.29    23.66    

53.6
6    Bagus   GOOD 

Inventory Turnover 

Total 

Revenues/Inventory   10.04    11.97    11.61    

10.2

8    Bagus   

Variabl

e 

Receivable Turnover 

Total 

Revenues/Accounts 

Receivable   21.95    15.45    15.22    6.71    Bagus   

Variabl

e 

Fixed Asset 

Turnover 

Total 

Revenues/Fixed 
Assets   2.14    2.04    2.44    9.28    Kurang   

Variabl

e 

Total Asset 
Turnover 

Total 

Revenues/Total 
Assets   0.74    0.66    0.69    1.31    Kurang   

Variabl
e 

                           

                            

Financial Leverage 

Ratios                           

Total Debt Ratio  

Total Debt/Total 

Assets   0.22   0.21   0.22   0.80   Bagus   OK 

Debt-Equity Ratio 

Total Debt/Total 

Equity   0.28   0.27   0.28   3.90   Bagus   OK 

Equity Ratio 
Total Equity/Total 
Assets   0.78   0.79   0.78   0.20   Kurang   

Variabl
e 

Long-term Debt 

Ratio (LTD/TA) 

Long-term Debt / 

Total Assets   0.02   0.04   0.03   0.44   Bagus   

Variabl

e 

Times Interest 

Earned 

EBIT/Total Interest 

Payments   0.00   0.00   0.00   4.88   Bagus   

Warnin

g 

                           

                            

Profitability                           
Gross Profit Margin 

(GPM) 

Gross Profits/Net 

Operating Income   0.55    0.56    0.65    0.46    Bagus   OK 

Net Profit Margin 
(NPM) 

Net Profits/Net 
Operating Income   0.14    0.12    0.26    0.07    Bagus   

Variabl
e 

Return on Total 

Assets (ROA) 

Net Income/Total 

Assets   0.10    0.08    0.18    0.09    Bagus   

Variabl

e 

Return on Equity 

(ROE) 
RETURN ON 

EQUITY   0.13    0.10    0.23    0.46    Kurang   

Variabl

e 

  

 Catt : Prshn Sejenis AMD(Competitor 

Analysis) sebagai pembanding dalam Hal in PT 

VVV 
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Dapat kita lihat dari beberapa 

pengelompokkan ratio keuangan, dengan langkah 

membandingkan ratio keuangan PT CCC dengan 

PT VVV dengan Time Series dan Cross Sectional 

Model analisa. Terlihat kalau kondisi keuangan 

PTT CCC secara ratio keuang lebih baik 

dibandingkan dari PT VVV. Hampir untuk semua 

ratio keuangan berkategori bagus, dan hanya 

beberapa item ratio keuangan saja, yang kurang 

bagus secara perbandingan Cross Sectional. 

Sedangkan dengan menggunakan perbandingan 

secara time series, untuk ratio keuangan PT CCC 

dengan PT VVV juga memperlihatkan kondisi 

yang bagus / okenamun sebagian lagi dalam     

kondisi variable dalam artian ada mengalami 

kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, apabila 

dibandingkan dengan competitor. Namun secara 

garis besar analisa ratio keuangan PT CCC 

terhadap PT VVV lebih baik, dalam selang waktu 

dilakukannya penelitian. 

 

KESIMPULAN 

Beberapa model perbandingan yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat diadopsi 

oleh siapa saja untuk menilai kinerja 

perusahaan dengan perusahaan lain. Meskipun, 

hanya dua jenis perusahaan yang sama telah 

digunakan untuk penelitian, tujuan penelitian 

ini adalah untuk  memilih di antara mereka 

yang terbaik untuk tujuan melihat kinerja secara 

ratio keuangan. Pemilihan perusahaan-

perusahaan ini adalah contoh untuk 

menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan 

dapat dinilai atau bagaimana kinerja individu 

perusahaan dapat dibandingkan dengan kinerja 

perusahaan lain namun masih dalam indsutri 

yang sama atau sejenis.  

Prediksi tren masa depan dari 

perusahaan yang berbeda juga dapat dilakukan 

dengan menggunakan teknik time series. Risiko 

dan return penilaian adalah teknik lain 

ditunjukkan dalam penelitian ini, yang 

menawarkan banyak informasi ketika membuat 

suatu keputusan bisnis. Beberapa faktor risiko 

didalam keputusan bisnis yang dibahas dalam 

teori dan kemudian dihitung dan dibandingkan 

dengan tingkat pengembalian rata-rata dalam 

kerangka empiris. Laporan keuangan dasar 

yang diperkenalkan secara singkat dan 

kemudian dianalisis dengan metode kualitatif 

dan quantitate. Demikian time series dan 

analisis cross sectional dari laporan keuangan 

diperdebatkan.  

 

Komponen yang berbeda dari laporan 

keuangan dibahas secara individual. Dampak 

komponen individual dari laporan keuangan 

dalam kinerja perusahaan secara keseluruhan juga 

telah terungkap dalam kerangka kerja empiris. 

Fitur lain dari penelitian ini adalah analisis rasio 

perusahaan. Dampak dari rasio keuangan terhadap 

kinerja perusahaan secara keseluruhan juga 

dibahas dan diverifikasi dalam penelitian ini. Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara 

kinerja untuk PT CCC cukup baik, diatas rata rata 

untuk jenis perusahaan yang sama atau industry 

yang sejenis, namun analisis laporan keuangan 

hanyalah alat untuk mengakses kinerja 

perusahaan. Ada beberapa faktor lain seperti 

ekonomi, persaingan, teknologi dll, yang 

memainkan peran penting dalam fluktuasi harga 

saham di masa mendatang. Setelah menganalisis 

laporan keuangan itu adalah keputusan investor 

untuk berinvestasi di mana. Faktor-faktor seperti 

kesiapan investor dalam mengambil risiko, 

jumlah modal yang mereka miliki dengan mereka, 

minat khusus mereka dalam merek tertentu, dan 

tingkat yang diinginkan pengembalian, lokasi dan 

beberapa faktor lain diversifikasi investor juga. 
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INCORPORATING SEASONAL AUTO REGRETION (AR) PADA PRODUK  

DOMESTIK BRUTO INDONESIA 

 

ABSTRACT 

  From the economic situation with regard to the form of individual , industry or 

country ( economy ) as a whole , we can observe the continuous movement of economic 

activity . In order to describe the flow of economic activity , this statistical analysis using 

time series data analysis model . The term ' Time Series ' means a series of observations over 

a period of time of any activity against different . The length of the time period may be 

hourly, daily , weekly , monthly or yearly . 

There are several reasons to perform time series analysis . First , time series analysis 

helps to understand past performance . Second , the analysis of time series directly assist in 

business planning and forecasting economic variables such as inflation , exchange rate et al . 

A company can determine long-term trends in product sales . Third , time series analysis 

helps one to study the movement of such fluctuating cycles in two or more series of the rate or 

type of growth . From the above discussion , we can conclude that the analysis of time series 

has a huge advantage in business and industry . 

This study uses data Indonesia's gross domestic product in start years 1982 to 2012 , 

the use of time series analysis : is the use of combination of seasonal auto regressive models . 

To test the time series data in this study using the Test stationeritas ADF test , korellogram 

And normality test followed by Model Seasonal Incorporating AR . 

Keywords : time series , ADF Test , Korellogram , Data Normality , Incorporating AR . 

 

ABSTRAKSI 

Dari situasi ekonomi jika berkaitan dengan bentuk individu, industri atau negara 

(ekonomi) secara keseluruhan, kita dapat mengamati pergerakan terus menerus kegiatan 

ekonomi. Dalam rangka untuk menggambarkan aliran ini kegiatan ekonomi, analisa statistik 

ini menggunakan model analisa data time series. Istilah 'Time Series' berarti serangkaian 

pengamatan atas sebuah aktivitas apapun terhadap periode waktu yang berbeda. Lamanya 

jangka waktu mungkin per jam, harian, mingguan, bulanan atau tahunan. 

Ada beberapa alasan untuk melakukan analisis time series. Pertama, analisis time 

series membantu untuk memahami kinerja masa lalu. Kedua, analisis time series membantu 

secara langsung dalam bisnis perencanaan dan peramalan variabel di bidang ekonomi seperti 

inflasi, nilai tukar dkk. Sebuah perusahaan dapat mengetahui trend jangka panjang dalam 

penjualan produknya. Ketiga, analisis time series membantu seseorang untuk mempelajari 

gerakan seperti siklus yang berfluktuasi dalam dua atau lebih seri mengenai tingkat atau jenis 

pertumbuhan. Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis time series 

memiliki keuntungan besar dalam bisnis dan industri. 

Penelitian ini menggunakan Data Produk domestik bruto Indonesia mulai tahun 1982 

sampai dengan tahun 2012, Dengan menggunakan Analisa time series: yaitu dengan 

menggunakan penggabungan atas model musiman auto regresif. Untuk Uji data time series 

dalam penelitian ini menggunakan Uji stationeritas ADF tes, korellogram Dan uji Normalitas 

dan dilanjutkan dengan Model Incorporating Seasonal AR. 

 

Kata kunci : Time series, ADF Test, Korellogram, Data Normalitas, Incorporating AR. 
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PENDAHULUAN 

Dengan data time series ekonomi makro 

dapat ditangkap oleh satu persamaan yang 

berkaitan variabel endogen y ke satu atau 

beberapa eksogen x-variabel dan teramati 

guncangan diamati. Guncangan non-diamati dapat 

diperkirakan sebagai residu. Dalam pendahuluan 

ini, di perkenalkan apa yang disebut model time 

series, yaitu persamaan yang hanya berisi satu 

variabel endogen sebagai fungsi dari nilai 

tertinggal dari dirinya sendiri dan guncangan 

tidak teramati. Jadi evolusi variabel endogen 

dijelaskan hanya dengan nilai-nilai masa lalu 

sendiri dan guncangan. Seri model waktu juga 

disebut model univariat karena mereka hanya 

berisi satu variabel yang diukur. 

Seri model waktu digunakan untuk dua 

tujuan: peramalan dan pembagian waktu deret 

yang menjadi komponen tren dan komponen 

siklis. Kecenderungan menangkap perubahan 

permanen dalam suatu kurun waktu dan bagian 

siklus menangkap perubahan sementara. 

Peramalan untuk jangka panjang hanya 

menggunakan tren bagian dari seri, sebagai 

bagian siklus akan dengan definisi hilang. Untuk 

jangka pendek peramalan, model time series 

penuh digunakan. Apakah model time series akan 

menghasilkan variabel tren atau tidak akan 

tergantung pada bagaimana persamaan 

ditentukan. 

Dengan mulai melihat apa yang dimaksud 

dengan variabel tren, dan bagaimana kita dapat 

menentukan apakah suatu time series yang 

diamati adalah tren. Sebenarnya ada  tiga jenis 

dasar model time series. Mengingat seri model 

perkiraan waktu, menunjukkan bagaimana untuk 

menguraikan time series yang diamati menjadi 

tren dan komponen siklis. Akhirnya, 

menunjukkan bagaimana jenis perilaku tren 

diwariskan dari perilaku tren dari variabel 

eksogen yang mendasarinya. Ketiga model time 

series sesuai dengan: satu persamaan dengan x-

variabel tanpa tren, satu persamaan dengan x-

variabel mengikuti tren deterministik, dan satu 

persamaan dengan x-variabel mengikuti tren 

stokastik. Lampiran ini menunjukkan bagaimana 

untuk menghitung lain jenis trend: halus, yang 

disebut-Hodrick Prescott tren, yang merupakan 

metode umum untuk mengekstraksi tren dari seri 

waktu yang sebenarnya, tetapi tidak digunakan 

untuk pemodelan. 

Apakah ada sebuah tren? Variabel 

stasioner dan non-stasioner . Pertama, kita harus 

membedakan antara variabel dengan tren dan 

tanpa tren. Sebuah variabel yang berisi tren tidak 

memiliki rata-rata konstan kearah yang selalu 

datang kembali, yang diilustrasikan pada Gambar 

dibawah ini. Angka-angka menunjukkan variabel 

dan artinya digambar sebagai sebuah garis 

horizontal. Jika variabel hanya melewati berarti 

sekali atau dua kali, variabel berisi tren. Jika 

melewati rata-rata berkali-kali - itu 

menggoyangkan sekitar mean - tidak mengandung 

tren. 

 
Gambarbentuk data yang Stationary dan non-stationary time series. 

  

Sebuah variabel yang berisi tren disebut 

sebagai variabel non-stasioner, sebagai lawan dari 

variabel stasioner. Berarti Sebuah variabel 

stasioner yang dapat ditafsirkan sebagai nilai 

ekuilibrium stabil. Ketika menyimpang variabel 

dari mean, itu ditarik kembali oleh kekuatan pasar 

untuk keseimbangan - mean konstan. Ada tingkat 

stasioner - stasiun - terhadap variabel yang selalu 

berusaha. Sebuah sinonim untuk variabel 

stasioner adalah variabel rata-revert. 

Kita mungkin mendapatkan ide dari 

kecepatan penyesuaian dengan melihat waktu 

rata-rata antara ayat-ayat berarti. Jika penyesuaian 

tersebut lambat, dibutuhkan waktu yang lama 

antara bagian-bagian. 

Ini berarti bahwa jika kita mengamati 

variabel untuk waktu yang terlalu pendek, kita 

hanya melihat periode penyesuaian beberapa. 

Itulah mengapa sulit untuk menentukan apakah 

sebuah variabel dengan hanya beberapa bagian 

stasioner: itu bisa saja penyesuaian lambat. 

Ada uji statistik yang pergi beberapa cara 

untuk membantu, tapi pada dasarnya itu adalah 

masalah data yang: dengan terlalu singkat time 

series dibandingkan dengan periode penyesuaian, 

kita tidak bisa mengetahui apakah variabel selalu 

kembali ke mean setelah telah terganggu . 

Tiga jenis model time series. Seri model 

waktu adalah perbedaan persamaan stokastik 

tanpa variabel eksogen diamati. 
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Kita mulai dengan apa yang disebut 

ARMA-model, yang digunakan untuk 

memodelkan variabel stasioner. Kami kemudian 

hidupkan dua model nonstasioner: ARMA model 

dengan tren deterministik, dan ARIMA model 

dengan disebut tren stokastik. ARMA model: y 

adalah stasioner 

Secara singkat, model sesuai dengan tiga 

model dasar dinamis untuk persamaan tunggal, 

hanya saja mereka tidak mengandung variabel 

yang diamati di sisi kanan. ARMA model sesuai 

dengan model lag campuran autoregressive dan 

didistribusikan dan karenanya mengandung 

sebagai kasus khusus model autoregressive time 

series, atau murni AR model, dan rata-rata 

bergerak, atau murni MA-Model. Ini berarti 

bahwa kita sudah tahu sifat dasar dari model 

tersebut. 

Untuk lebih spesifik, orde pertama 

autoregressive, atau AR (1) Proses adalah 

perbedaan persamaan deterministik dengan hanya 

kejutan teramati acak ditambahkan. 

 

 

 

 

Ada satu bagian deterministik, persamaan 

perbedaan, yang mencerminkan kelesuan y, dan 

sebagian stochastic menyebabkan penyimpangan 

tersebut. Jadi itu hanya stokastikorde pertama 

perbedaan persamaan tanpa variabel eksogen 

eksplisit. Dari perspektifestimasi, itu berarti kita 

benar-benar mengabaika yang diamati variabel 

yang mempengaruhi y dan karena itu 

menganggap semua variasi y teramati t-

guncangan, yang dapat digabungka dari berbagai 

pengaruh yang berbeda. Kejutan  menangkap 

bagian murni acak. 

Dengan demikian perkiraan terbaik dari 

nilai masa depan , nilai yang diharapkan, adalah 

nol. The non random bagian dari guncangan 

teramati adalah artinya yang akan ditangkap oleh 

intercept 0. Selanjutnya nilai tertinggal x dapat 

ditambahkan untuk memberikan AR(2), AR(3), 

etc. 

 

 

 

 

 

Pemodelan time series ekonomi makro 

sebagai proses autoregressive memberitahu kita 

apa-apa tentang apa yang menyebabkan gerakan 

dalam x dan dengan demikian tidak dapat 

digunakan untuk analisis struktural atau evaluasi 

kebijakan. Kami hanya atribut perubahan y 

terhadap guncangan teramati, para 's, yang 

merupakan gabungan dari guncangan dari semua 

sumber yang mungkin, Model autoregressive 

Namun berguna untuk peramalan. Karena ada 

ketekunan karena tertinggal y-istilah, kita dapat 

memanfaatkan fitur ini untuk membuat perkiraan. 

Semakin gigih variabel adalah, semakin mudah 

untuk meramalkan. Prakiraan dihasilkan oleh 

simulasi x maju dalam waktu.  

Kesimpulannya kita melakukan seperti 

yang kita akan melakukan analisis impulse 

response, hanya kita mengatur semua kesalahan 

masa depan dengan nol karena dengan asumsi 

nilai mereka diharapkan adalah nol dan digunakan 

sebagai kondisi awal nilai yang diamati terakhir x.  

Proses AR menimbulkan tak terhingga ditarik 

keluar penyesuaian setelah kejutan seperti yang 

kita ditemukan dalam pasa l3. Untuk model 

terbatas dalam penyesuaian waktu dengan model 

time series kita menggunakan rata-rata bergerak, 

atau lebih sederhana model MA. Sebuah bergerak 

prosesrataorde pertama, seorang MA(1), memiliki 

bentuk: 

 

 

 

 

Berikut ditunjukkan enam bentuk 

sederhana (dan paling umum) dari data time 

series. 

 

 

 
 

Note:  merupakan random shock dengan rata rata bernilai nol dengan 

waktu variance yang konstan. 
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TINJAUAN PUSTAKA DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Boxdan Jenkins(1976) pertama kali 

diperkenalkan model ARIMA, istilah yang 

berasal dari: 

AR = autoregessive, I = terintegrasi, MA = 

moveingrata 

Stasioneritas Sebuah konsep kunci yang 

mendasari prosestime series adalah bahwa 

stasioneritas. Serangkaian waktu kovarians 

stasioneritas ketika memiliki tiga karakteristik 

berikut: 

(a) pameran berarti pengembalian dalam hal itu 

berfluktuasi sekitar konstan jangka panjang 

berarti; 

(b) memiliki varian terbatas itu adalah waktu-

invarian; 

(c) memiliki correlogramteoritis yang berkurang 

sebagai panjang lag meningkat. 

Secara sederhana time series Yt dikatakan 

stasioner jika; 

(a) E (Yt)  = konstan untuk semuat; 

(b) Var (Yt) = konstan untuk semuat; 

(c) Cov (Yt, Tt+k) = konstan untuk semua t dan 

semua, atau jika mean, varians dan covariances 

yang tetap konstan dari waktu ke waktu. 

 Stasioneritas ini penting karena jika 

serinon-stasioner maka semua hasil khas dari 

analisis regresi klasik adalah tidak sah. Regresi 

dengan serinon-stasioner mungkin tidak memiliki 

arti dan karena itu disebut "palsu". Prakiraan 

jangka panjang dari serangkaian stasioner akan 

bertemu dengan rata-rata bersyarat dari  seri. 

Model waktu autoregressive series AR(1) Model 

   

  (13.1) 

di mana kita tidak termasuk konstan AR (1) dan 

dan ut adalah gaussian (white noise) error term. 

 Kondisi stasioneritas Persamaan (13.1) 

memperkenalkan kendala. Jika, maka Yt akan 

tren untuk mendapatkan lebih besar dan lebih 

besar setiap periode dan jadi kita akan memiliki 

seri peledak. 

AR(p) model 

Sebuah generalisasi dari AR(1) model AR(p) 

Model AR(2) model, dan akan memiliki bentuk: 

  

  (13.2) 

AR(p) model, 

 

  (13.3) 

 

 

atau menggunakan simbol penjumlahan: 

                       

  

           (13.4) 

Akhirnya, menggunakan operator L lag (lag 

Operator L memiliki properti : LnYt=Yt-n) kita 

dapat menulis AR(p) Model sebagai: 

              
  

   (13.5) 

                         
   

   (13.6) 

Dimana  adalah fungsi dari polynomial 

dari Yt. 

Stasioneritas di AR (p) Model Kondisi 

untuk stasioneritas dari proses AR (p) dijamin 

hanya jika akar p dari persamaan polinomial yang 

lebih besar dari 1 dalam nilai absolut, di mana z 

adalah variabel riil. 

Kondisi untuk (1) Proses AR sesuai dengan notasi 

polinomial tereduksi menjadi: 

                               

   (13.7) 

Menjadi lebih besardari 1 dalam nilai absolut. 

Jika memang demikian, dan jika akar pertama 

adalah toλ sama, maka kondisi ini: 

                             

   

    (13.8) 

                                  
   

    (13.9) 

Untuk AR(p) model menjadi stasioner adalah 

bahwa penjumlahan dari koefisien autoregressive 

p harus kurang dari1: 

                                 

   

              (13.10) 

AR models 

Unutk menerangkan kondisi dan variance dari 

sebuah proses AR(1) akan diberikan suatu bentuk 

persamaan : 

                   
 

Dimana . Disubsitusikan untuk 

lagged Yt kita akan mempunyai : 

             
 

Dan jika kita akan menutup untuk 

besarnya t, lalu memiliki itu : 

                               
  

               (13.11) 
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Kovarian diantara dua random Xtdan Zt 

diterangkan dalam : 

     
           (13.13) 

    
           (13.14) 

Dimana kita akan menyebutnya dengan 

fungsi autokorelasi. Untuk persamaan AR(1) 

model the autocovariance memberikan bentuk 

persamaan : 

 

 

  

            (13.15) 

 

Kita dapat dengan mudah melihat itu dalam : 

                    (13.16) 

 

Dan dalam bentuk umum : 

                    
  

          (13.17) 

Fungsi dari autokorelasi memberikan persamaan : 

           (13.18) 

Jadi, untuk AR(1) seri fungsi autokorelasi 

(ACF) (dan grafik itu yang plot nilai Kor(Yt, Yt-

k) terhadap k dan disebut correlogram) akan 

membusuk secara eksponensial sebagai k 

meningkat. Akhirnya fungsi auto korelasi parsial 

(PACF) melibatkan merencanakan koefisien 

estimasi Yt-k dari OLS perkiraan dari proses 

AR(k), melawan k. 

Jika pengamatan yang dihasilkan oleh 

proses AR(p) maka auto correlation sparsial 

teoritisakan tinggi dan signifikan hingga 

ptertinggal dan nol untuk tertinggal di luar p. 

 

 

 

Models Moving average 

The MA(1) model 

       
   

       (13.19) 

The MA(q) model 

           
 

       (13.20) 

Kita dapat menuliskan : 

                      

  

                 (13.21) 

Atau dengan menggunakan operator lags : 

             

 

  (13.22), (13.23) 

Karena setiap prose MA(q), menurut 

definisi, rata-rata q stasioner proses white noise, 

maka bahwa setiap model moving average adalah 

stasioner, asalkan q terbatas. Keterbalikan dalam 

model MA Properti sering dibahas dalam 

kaitannya dengan proses rata-rata bergerak adalah 

bahwa keterbalikan. 

Serangkaian waktu Yt dibalik jika dapat 

direpresentasikan oleh MA terbatas-order atau 

proses auto regressive konvergen. Invertiblity ini 

penting karena penggunaan ACF dan PACF untuk 

identifikasi secara implisit mengasumsikan bahwa 

urutan Yt bisa baik didekati dengan model auto 

regressive. 

          Sebagaicontoh perhatikan MA sederhana 

(1) Model: 

        
   

        (13.24) 

Dengan menggunakan operator lags, kita 

dapat menuliskan : 

                       

   

       (13.24) 

Jika , seperti dalam persamaan 

(13.25) kita dapat menilai the sum of infinite 

geometric progression. 

             
 

         (13.26) 

Proses MA(1) : 
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Dengan mensubsitusikan persamaan ke 

dalam bentuk, kita memperoleh atau akan 

mempunyai : 

        
 

              
 

Dan mengulangi ini jumlah tak terbatas kali kita 

akhirnya mendapatkan ekspresi (13,26). Dengan 

demikian, (1) Proses MA telah terbalik menjadi 

terbatas agar proses AR dengan menurun secara 

geometris bobot. Perhatikan bahwa untuk (1) 

Proses MA harus dibalik itu perlu bahwa 

Secara umum (q) proses MA yang dibalik jika 

akar dari polinomial 

                                  

             (13.27) 

Jika lebih besar dari 1 nilai didalamnya 

absolute. Sifat model MA : Rerata proses MA 

akan jelas sama dengan nol karena merupakan 

rata-rata dari istilah white noise. Varians akan 

diberikan oleh: 

             (13.28) 

Auto korelasi dengan bentuk persamaan : 

        (13.29)(13.30) 

                                 
   

             (13.31) 

Dan setelah itu kita akan melihat dengan mudah 

korelasinya : 

                 
 

             (13.32) 

Untuk dapat mengartikan proses autokorelasi 

fungsi dari MA(1) kita dapat menuliskan dengan : 

            (13.33) 

Jadi, jika kita memiliki (q) Model MA kita akan 

mengharapkan correlogram (ACF) untuk 

memiliki q paku untuk k = q, dan kemudian turun 

ke nol segera. Fungsi autokorelasi parsial (PACF) 

untuk proses MA harus membusuk perlahan. 

model ARMA. Kita dapat memiliki kombinasi 

dari dua proses untuk memberikan lagi 

serangkaian model yang disebut ARMA (p, q) 

model. Bentuk umum ARMA (p, q) model adalah 

sebagai berikut: 

         

    

                    (13.34) 

 

Dimana kita dapat menulis persamaan nya dengan 

menggunakan : 

      

  

        (13.35) 

Atau dengan menggunakan operator lags : 

    (13.36),(13.37) 

Dalam ARMA (p, q) kondisi stasioneritas 

harus berurusan dengan AR (p) bagian dari 

spesifikasi saja. Proses yang terintegrasi dan 

model ARIMA Sebuah seri terintegrasi ARMA 

(p, q) hanya dapat dilakukan pada time series Yt 

yang stasioner. Untuk menghindari masalah ini, 

dan dalam rangka mendorong stasioneritas, kita 

perlu detrend data mentah melalui proses yang 

disebut differencing. 

                           
  

            (13.39) 

Karena sebagian besar ekonomi dan time 

series menunjukkan tren keuangan untuk 

beberapa derajat, kita hampir selalu berakhir 

mengambil perbedaan pertama dari seri masukan. 

Jika, setelah differencing pertama, seri stasioner 

maka seri ini juga disebut terintegrasi untuk 

memesan satu, dan dinotasikan I (1). Model 

ARIMA, Jika Yt proses memiliki (p, d, q) 

representasi ARIMA, yang memiliki ARMA (p, 

q) representasi yang disajikan oleh persamaan di 

bawah ini: 

          (13.41) 

 

Seleksi Model Box-Jenkins 

Secara umum Box-Jenkins dipopulerkan 

metode tiga-tahap yang bertujuan untuk memilih 

(pelit) Model ARIMA yang sesuai untuk tujuan 

estimasi dan peramalan time series univariat. Tiga 

tahapan itu adalah: (a) identifikasi, (b) estimasi, 

dan (c) memeriksa diagnostik. 

Identifikasi  Sebuah perbandingan sampel 

ACF dan PACF bagi berbagai proses ARIMA 

teoritis mungkin menyarankan beberapa model 

yang masuk akal. Jika seri non-stasioner ACF dari 

seri tidak akan mereda atau menunjukkan tanda-

tanda kerusakan sama sekali. Sebuah transformasi 

stasioneritas-inducing umum adalah untuk 

mengambil logaritma dan kemudian perbedaan 

pertama dari seri.  Setelah kami telah mencapai 

stasioneritas, langkah berikutnya adalah 

mengidentifikasi p dan q perintah dari model 

ARIMA 
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METODOLOGI PENELITIAN 

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. 

 

Teknik Analisa Data Penelitian  

 

 Data penelitian  yang akan digunakan 

untuk estimasi perlu dilakukan serangkaian 

tahapan pengujian, yaitu: uji stationary atas data 

dengan menggunakan uji root test, korellogram 

dan  dilanjutkan dengan uji Normalitas Data. 

Sebuah data time series seperti ARMA, ARIMA 

dan SARMA serta SARIMA merupakan salah 

satu bentuk analisa time series dari sekian banyak 

model time series yang ada. Model yang 

digunakan dalam penelitian sekarang ini adalah 

model pengembangan dari AR dan MA, sama 

halnya dengan model time series lainnya, 

dimanadengan mengkombinasikan model AR dan 

MA menjadi sebuah model Incorporating dan 

Seasonal. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sebelum sebuah data runtun wakti 

dilakukan pengujian dengan model data runtun 

waktu yang akan digunakan, maka beberapa 

langkah pengujian untuk data runtun waktu perlu 

dilaksanakan. Ada beberapa uji yang merupakan 

salah satunya uji yang paling sering digunakan 

dalam pengujian untk kestationeran data yakni 

dengan melihat apakah terdapat unit root didalam 

model atau yang biasa disebut data integrated atau 

tidak. Pengujian yang biasa digunakan adalah uji 

unit root. Lalu selanjutnya  penulis menggunakan 

uji korellogram dan normalitas atas data yang 

akan digunakan. 

 

ROOT TEST 

Suatu hipotesa dapat ditolak jika nilai uji 

ADF yang dimiliki sebuah data memiliki nilai 

kurang atau lebih negative dibandingkan dengan 

nilai daerah kritis dimana nilai daerah kritik ini 

ditabelkan, namun juga bias apabila kita 

menggunakan softaware berbantuan statistika 

untuk melihat nilai kritik ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika kita melihat hasil dari output uji 

root test, terlihat jumlah lags kita gunakan pada 

hasilnya, disini penulis menggunakan lags 4 

dengan hasil untuk uji root test atau ADF testnya, 

dimana nilai probabilistiknya tidak signifikan 

namun untuk nilai uji ADF nya = -0.232417 yang 

nilainya lebih negative dari nilai kritis yang 

digunakan sebsar alpha 5% yaitu -2.885863.  

Dapat dipastikan bahwa pada data 

mengandung unit root atau akar unit. Apabila 

sebuah data tidak stationer atau tidak 

mengandung akar unit dapat distationerkan 

dengan menggunakan differensi. Selanjutnya kita 

mencoba untuk menggunakan uji kedua yaitu 

dengan metode korellogram. 

 

UJI KORELLOGRAM 

 

Dengan menggunaan metode korellogram 

dan menggunakan lags yang 36, dapat kita lihat 

hasil untuk uji korellogram. Lags 36 ini 

menandakan bahwa panjang lags yang akan diplot 

dapat dispesifikasi pada kolom lags include dan 

akan diisikan nilai default 36. Secara konsep nya 

ini merupakan nilai maksimum lags yang 

dianjurkan untuk diplot adalah sebesar n/4 

dwengan n banyaknya data. 
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Sample: 1 124      

Included observations: 123     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
              .|.      |        .|.      | 1 -0.021 -0.021 0.0580 0.810 

       .|.      |        .|.      | 2 0.028 0.028 0.1603 0.923 

       *|.      |        *|.      | 3 -0.154 -0.153 3.1968 0.362 

       .|**     |        .|**     | 4 0.248 0.247 11.135 0.025 

       *|.      |        *|.      | 5 -0.145 -0.151 13.884 0.016 

       .|.      |        .|.      | 6 0.025 0.002 13.969 0.030 

       *|.      |        .|.      | 7 -0.097 -0.022 15.215 0.033 

       .|*      |        .|*      | 8 0.173 0.082 19.197 0.014 

      **|.      |       **|.      | 9 -0.253 -0.214 27.828 0.001 

       .|.      |        .|.      | 10 -0.016 -0.036 27.862 0.002 

       *|.      |        *|.      | 11 -0.130 -0.074 30.187 0.001 

       .|*      |        .|.      | 12 0.171 0.059 34.228 0.001 

       *|.      |        .|.      | 13 -0.101 0.006 35.645 0.001 

       .|*      |        .|.      | 14 0.092 0.038 36.833 0.001 

       *|.      |        *|.      | 15 -0.150 -0.103 40.036 0.000 

       .|*      |        .|.      | 16 0.123 0.032 42.201 0.000 

       *|.      |        .|.      | 17 -0.107 -0.020 43.849 0.000 

       .|*      |        .|.      | 18 0.078 -0.023 44.747 0.000 

       *|.      |        .|.      | 19 -0.106 -0.031 46.413 0.000 

       .|*      |        .|.      | 20 0.099 -0.020 47.876 0.000 

       *|.      |        .|.      | 21 -0.060 0.024 48.425 0.001 

       .|.      |        .|.      | 22 0.063 -0.006 49.022 0.001 

       *|.      |        .|.      | 23 -0.079 0.024 49.974 0.001 

       .|.      |        .|.      | 24 0.054 -0.056 50.433 0.001 

       *|.      |        .|.      | 25 -0.075 -0.017 51.318 0.001 

       .|.      |        .|.      | 26 0.066 -0.001 51.999 0.002 

       *|.      |        .|.      | 27 -0.074 -0.014 52.874 0.002 

       .|.      |        .|.      | 28 0.060 -0.009 53.452 0.003 

       .|.      |        .|.      | 29 -0.038 0.022 53.682 0.004 

       .|.      |        .|.      | 30 0.044 -0.028 53.997 0.005 

       *|.      |        .|.      | 31 -0.071 -0.006 54.835 0.005 

       .|.      |        .|.      | 32 0.051 0.010 55.279 0.006 

       .|.      |        .|.      | 33 -0.031 -0.007 55.438 0.009 

       .|.      |        .|.      | 34 0.050 -0.008 55.867 0.010 

       *|.      |        .|.      | 35 -0.092 -0.055 57.335 0.010 

       .|.      |        .|.      | 36 0.047 0.013 57.729 0.012 

       
       

Date: 07/10/13   Time: 18:09 
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Dari gambar kolleogram diatas dapat kita 

lihat, dengan jumlah lags yang digunakan 36 

terlihat ACF dan PACF signifkan, yang ditandai 

dengan nilai p-value dari probabilistic statistic ha 

nilai residual dari model b dalam residual dari 

model 3. Dengan demikian dapat disimpulkan 

model yang digunakan merupakan model yang 

sesuai untuk menggambarkan sifat sifat data 

 

NORMALITAS DATA DENGAN KERNEL 

DENSITY GRAPHS 

 

Salah satu asumsi yang sering digunakan 

didalam analisis runtun waktu adalah adanya 

asumsi data mengikuti distribusi normal. Dalam 

melakukan pengujian kenormalan dari data maka 

dapat digunakan metode atau pendekatan grafik 

dan pendekatan inferensi statistika dengan uji 

hipotesis. Pada langkah awal untuk menuntukan 

suatu model distribusi peluang yang mungkin 

cocok untuk data dapat digunakan pendekatan 

ukuran numeric seperti rata rata, median, 

skewnes, kurtosis dan lainnya, atau dengan 

menggunakan pendekatan grafis. 

 

 
           Beberapa literature diketahui terdapat sifat 

penting yang sering dimiliki oleh data runtun 

waktu (Engle and Nelson : 1994) yakni bahwa 

data terdistribusi gausiann atau normal yakni 

memiliki kecenderungan lebih besar untuk 

terjadinya kejadian ekstrem dibanding yang dapat 

dimodelkan oleh distribusi Gaussian, umumnya 

ditandai dengan kurtosis positif yang biasa 

disebut dengan keadaan distibusi yang bersifat 

leptokurtic. Yang kedua adanya volatility 

clustering yakni terjadinya variabilitas data yang 

relative tinggi. Kita lihat bahwa data menyebar 

jauh dari garis diagonal, maka model pada data 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 

INCORPORATING SEASONAL AR 

 

Ada berbagai macam model dari analisis 

runtun waktu salah satunya adalah Incorporating 

Seasonal AR. Model ini merupakan gabungan 

dari model MA dan SAR serta SMA. Sebenarnya 

ada beberapa tahap dalam memprediksi 

pemodelan data runtun waktu ini. Yang pertama 

melakukan Identiifkasi atas model, maksudnya 

merupakan bentuk dari model tentative berupa 

model AR, MA atau gabungan dari beberapa 

penjabaran model tersebut. Yang kedua 

melakukan langkah estimasi, yaitu dengan 

menghitung nilai awal parameter estimasi dari 

model yang digunakan. Biasanya menggunakan 

rata rata dari data stationer sebagai estimasi untuk 

stationer. Yang ketiga melakukan langkah 

diagnose checking atas model yang digunakan. 

Biasanya beberapa uji yang sering dilakukan 

untuk proses ini seperti uji residual dan uji 

signifikan serta banyak lagi. Yang terakhir 

melakukan langkah prediksi atas model yang 

dihasilkan. Sebagaimana yang disebutkan diatas, 

maka model Incorporating Seasonal AR ini 

merupakan penggabungan dari beberapa model 

analisa data runtun waktu yang ada. Berikut hasil 

tampilan model tersebut dengan sofwatre 

berbantuan statistic. 
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Dependent Variable: PDB   

Method: Least Squares   

Date: 07/10/13   Time: 18:17   

Sample (adjusted): 14 124   

Included observations: 111 after adjustments  

Convergence not achieved after 500 iterations 

Backcast: ? 0   

     
     

Variable 

Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 

-

7767195. 2.45E+09 -0.003167 0.9975 

AR(1) 1.000175 0.054252 18.43562 0.0000 

SAR(12) 0.838052 0.063274 13.24473 0.0000 

MA(1) 0.097157 0.103274 0.940768 0.3490 

SMA(12) 

-

0.910847 0.033651 -27.06723 0.0000 

     
     R-squared 0.983126     Mean dependent var 97616.94 

Adjusted R-squared 0.982490     S.D. dependent var 28719.60 

S.E. of regression 3800.362     Akaike info criterion 19.36758 

Sum squared resid 1.53E+09     Schwarz criterion 19.48963 

Log likelihood 

-

1069.901     F-statistic 1544.006 

Durbin-Watson stat 1.991625     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Inverted AR Roots       1.00           .99    .85+.49i  .85-.49i 

  .49+.85i      .49-.85i   -.00-.99i -.00+.99i 

 -.49-.85i     -.49+.85i   -.85+.49i -.85-.49i 

      -.99   

 Estimated AR process is nonstationary 

Inverted MA Roots       .99      .86+.50i    .86-.50i  .50+.86i 

  .50-.86i      .00+.99i   -.00-.99i      -.10 

 -.50+.86i     -.50-.86i   -.86+.50i -.86-.50i 

      -.99   
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Terlihat dari hasil output statistic yag 

dihasilkan nilai statndar error sebesar 3800.362 

dengan jumlah sample sebanyak 14 124. 

Berdasarkan analisis varians nilai sum of square 

adalah 1.53E+09 dan AIC serta SIC nya masing 

masing adalah sebesar 19.36758 dan 19.48963. 

Nilai adjusted r squared nya sangat tinggi, begitu 

juga dengan nilai F statistiknya, sedangkan untuk 

uji durbin watsonya cukup baik, sehingga kita 

tidak bisa mengatakan bahwa pada data dan 

persamaan yang kita buat, terdapat semacam 

regresi semu. 

 

KESIMPULAN 

 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa pada data peramalan PDB di Indonesia 

data yang dilakukan penelitian bersifat tidak 

stationer, namun dilakukan pengujian dengan 

menggunakan korrelogram dengan lags 36, 

terlihat pada data PDB di Indonesia sangat 

signifikan, sehingga data yang ada bersifat tidak 

normal. Ini merupakan salah satu dari beberapa 

kesimpulan yang dapat disimpulkan, bahwa pada 

data yang dilakukan penelitian, terjadi suatu 

regresi yang baik, kita tidak dapat menyimpulkan 

atau disimpulkan bahwa pada penelitian ini terjadi 

suatu regresi semu atau biasa disebut sporious 

regression, dengan menggunakan model 

Incorporating seasonal AR. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan, total asset, 

solvabilitas, profitabilitas, ukuran KAP, dan kapitalisasi pasar terhadap audit delay, baik 

secara simultan maupun secara parsial pada perusahaan consumer good yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia periode 2010-2013. Pemilihan sampel pada penelitian menggunakan 

metode purposive sampling. Sampel diperoleh dari 37 perusahaan consumer goods yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pengamatan selama 4 tahun, sehingga sampel yang 

terpilih sebanyak 108 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji 

asumsi klasik, dan uji regresi berganda. Pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa 

semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan 

pengujian secara parsial memperlihatkan bahwa hanya ada 1 dari 6 variabel bebas yang 

berpengaruh terhadap auditdelay, yakni faktor solvabilitas. 

 

Kata kunci: audit delay, umur perusahaan, total asset, solvabilitas, profitabilitas, ukuran 

KAP, dan kapitalisasi pasar. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the effect of firm age, total assets, 

solvability, profitability, public accountant firm size, and themarketcapitalization ofaudit 

delay,both simultaneously andpartiallylisted on consumer goodscompaniesinIndonesia Stock 

Exchange2010-2013. This research sample was selected using purposive sampling method. 

The sample was taken from thirty-seven listed consumer goods companies inIndonesia Stock 

Exchangewithover4yearsof observation, so thatthe selected sampleas many asone 

hundredeightsamples. Analysis methods, which were used, are descriptive analysis, the 

assumptions of classical test, and multiple linear regression. classicalassumption 

testconsistsofnormality test,heteroscedasticity, multicollinearitytestandautocorrelation test. 

Simultaneous significance tests concluded that all independent variablestogether influences 

the dependent variable. While parameter significance tests results there was 1 of 6 factors 

that influence audit delay,which  solvability. 

 

Keywords: audit delay, firm age, total assets, solvability, profitability, public accountant firm 

size, and themarketcapitalization. 
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PENDAHULUAN 

 

Pasar modal di Indonesia mengalami 

perkembangan yang sangat pesat yang dapat 

dilihat dari banyaknya perusahaan yang go public. 

Salah satu perusahaan yang go public adalah 

perusahaan Consumer Goods. Consumer Goods 

merupakan barang akhir atau finish goods yang 

dibutuhkan dan dikonsumsi sehari-hari oleh setiap 

orang. Perusahaan Consumer Goods memiliki 

potensi pasar yang besar karena didukung oleh 

jumlah konsumen yang besar. Salah satu 

pendukung perusahaan go public dapat dilihat 

dari laporan keuangannya, sehingga laporan 

keuangan dari perusahaan Consumer Goods ini 

menjadi perhatian bagi pengguna laporan 

keuangan terutama pihak investor. Perusahaan 

Consumer Goods dapat memberikan peluang 

yang besar bagi investor untuk berinvestasi. Hal 

ini dikarenakan semua barang-barang yang 

diproduksi sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

umum. Oleh karena itu laporan keuangannya 

menjadi perhatian. 

Seiring berkembangnya pasar modal di 

Indonesia, pentingnya laporan keuangan juga 

memberikan dampak meningkatnya permintaan 

audit laporan keuangan. Setiap perusahaan yang 

go public diwajibkan untuk menyampaikan 

laporan keuangan yang disusun sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh 

akuntan publik yang terdaftar di Badan 

Pengawasan Pasar Modal. 

Oleh karena itu auditor memiliki tanggung 

jawab untuk menyelesaikan audit laporan 

keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Berdasarkan Peraturan  Bapepam Nomor X.K.2, 

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor 

KEP- 36/PMK/2003 Tentang Kewajiban 

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, 

“Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik 

yang terdaftar di Pasar Modal wajib 

menyampaikan laporan keuangan tahunan yang 

disertai dengan laporan audit independen kepada 

Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan 

ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan. 

Dengan demikian, perkembangan 

pengauditan perusahaan go public menjadi tidak 

mudah karena adanya tuntutan ketepatan waktu 

dalam menyajikan laporan keuangan auditor 

sedangkan pada sisi lain proses pengauditan 

merupakan proses yang membutuhkan waktu.  

 

Tertundanya penyampaian pelaporan  atas 

laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh jangka 

waktu pelaporan audit (audit delay). Audit delay 

adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang 

diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga 

tanggal diselesaikan laporan audit independen 

(Halim: 2000). 

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian 

ini dilakukan dengan maksud untuk mengkaji 

lebih jauh mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan pelaporan keuangan. 

Adapun faktor-faktor yang akan diuji dalam 

penelitian kali ini adalah total asset, solvabilitas, 

profitabilitas, ukuran KAP, umur perusahaan, dan 

kapitalisasi pasar. 

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Lestari 

(2010) yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang 

Berpengaruh Terhadap Audit Delay (studi empiris 

pada perusahaan Consumers Goods yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia) tahun 2004-2008 dengan 

menggunakan lima  variabel yang diteliti yaitu: 

ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, 

kualitas auditor, dan opini auditor. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 

dengan mengubah tahun penelitian yaitu menjadi 

tahun 2010-2013 serta adanya penambahan 

faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay 

yaitu umur perusahaan dan kapitalisasi pasar. 

Umur perusahaan dapat dilihat dari tahun 

perusahaan berdiri sampai tahun dilakukannya 

penelitian ini. Sedangkan kapitalisasi pasar adalah 

nilai sebuah perusahaan berdasarkan perhitungan 

harga pasar saham dikalikan dengan jumlah 

saham yang beredar. Jadi, semakin mahal harga 

saham suatu perusahaan di pasar dan semakin 

banyak jumlah sahamnya yang beredar di pasar 

akan membuat kapitalisasi pasar perusahaan itu 

semakin besar. 

 

IDENTIFIASI MASALAH PENELITIAN 

 

Berdasarkan peraturan  Bapepam tentang 

kewajiban penyampaian laporan keuangan 

berkala, yang mengharuskan auditor 

menyelesaikan laporan audit selambat-lambatnya 

90 hari setelah diterbitkannya laporan keuangan 

tahunan. Maka peneliti mencoba menguji faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi lamanya 

waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal 

penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikan 

laporan audit independen (audit delay).  
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Formulasi masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah umur perusahaan berpengaruh 

terhadap audit delay pada perusahaan 

Consumer Goods di BEI?  

2. Apakah total asset berpengaruh 

terhadap audit delay pada perusahaan 

Consumer Goods di BEI? 

3. Apakah solvabilitas berpengaruh 

terhadap audit delay pada perusahaan 

Consumer Goods di BEI? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh 

terhadap audit delay pada perusahaan 

Consumer Goods di BEI? 

5. Apakah ukuran KAP berpengaruh 

terhadap audit delay pada perusahaan 

Consumer Goods di BEI? 

6. Apakah kapitalisasi pasar berpengaruh 

terhadap audit delay pada perusahaan 

Consumer Goods di BEI? 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder 

, data sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh penulis secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

melalui pihak lain), yaitu berupa laporan 

keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan yang 

digunakan adalah laporan keuangan tahun 2010-

2013 dan telah diaudit oleh auditor independen. 

Penelitian ini kemudian menentukan 

sampel dengan menggunakan teknik purposive 

sampling/ judgement sampling dimana sampel 

yang ada dipilih menggunakan kriteria-kriteria 

tertentu untuk mencapai hasil penelitian yang 

diinginkan.  Adapun kriteria-kriteria yang di pilih 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan tersebut masuk dalam kategori 

perusahaan Consumer Goods. 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan 

keuangan audit setiap tahun secara berkala 

selama tahun 2010-2013. 

3. Melaporkan jumlah saham beredar setiap 

tahun secara berkala selama tahun 2010-

2013 

Berdasarkan penentuan sampel diatas, didapatkan 

27 perusahaan yang memenuhi criteria untuk 

dijadikan sampel. 

 

𝑌 =∝ +𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝑏5𝑋5
+ 𝑏6𝑋6 +℮ 

Dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan program statistik SPSS 20 dengan 

menggunakan dua metode antara lain: 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

2. Regresi Linear Berganda 

a. Pengujian kelayakan model regresi 

b. Pengujian koefisien determinasi 

c. Pengujian hipotesis 

Model regresi yang digunakan untuk 

menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Dimana : 

Y = audit delay 

𝛼 = konstanta 

X1 = umur perusahaan 

X2 = total asset 

X3 = solvabilitas 

X4 = profitabilitas 

X5 = ukuran KAP 

X6 = kapitalisasi pasar 

℮ = kesalahan pengganggu 

b1-6 = koefisien regresi 

 

HASIL DAN BAHASAN 

 

Statistik Deskriptif 

 

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk 

memberikan gambaran akan suatu data yang 

dilihat dari nilai minimum (nilai terendah), nilai 

maksimum (nilai tertinggi), mean (nilai rata-rata), 

dan simpangan baku (standard deviation) atas 

variabel independen. Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu audit delay 

sebagai variabel dependent dan variabel 

independen berskala rasio, yakni total asset, umur 

perusahaan, kapitalisasi pasar, solvabilitas, 

profitabilitas. Berikut hasil dari uji statistik 

deskriptif dari setiap variable rasio: 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AUDIT DELAY 108 37 102 72.82 12.912 

UMUR 

PERUSAHAAN 
108 1 80 36.53 13.708 

TOTAL ASSET 108 85942 78092789 7195406.41 13924537.686 

SOLVABILITAS 108 .09 .99 .4088 .19559 

PROFITABILITAS 108 -.11 .42 .1111 .11072 

UKURAN KAP 108 0 1 .52 .502 

KAPITALISASI 

PASAR 
108 24840 273499200 24211282.98 52236252.361 

Valid N (listwise) 108     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data yang diolah, penelitian 

diatas menunjukkan N atau jumlah sampel 

sebanyak 108 perusahaan. Didapatkan nilai audit 

delay adalah antara 37 hari sampai 102 hari. Rata-

rata audit delay adalah 72.82 dengan standar 

deviasi 12,912 hari. Tampak bahwa rata-rata audit 

delay perusahaan sampel masih di bawah 90 hari 

kalender yang merupakan batas yang ditetapkan 

oleh BAPEPAM dalam penyampaian laporan 

keuangan atau tanggal 31 Maret pada tiap 

tahunnya. Terlihat juga bahwa terdapat 

perusahaan yang terlambat karena mempunyai 

audit delay di atas 90 hari. Audit delay tercepat 37 

hari dialami pada tahun 2012 oleh PT Nippon 

Indosari Corpindo sedangkan audit delay terlama 

102 hari dialami pada tahun 2011 oleh PT Merck 

Sharp Dohme Pharma. 

Berdasarkan data yang diperoleh rata-rata 

umur perusahaan Consumer Goods adalah 36.53 

tahun dengan standar deviasi 13.708. Perusahaan 

yang paling baru adalah PT Indofood CBP Sukses 

Makmur yaitu berdiri 1 tahun, sedangkan umur 

perusahaan terlama adalah PT Unilever Indonesia. 

Total asset mempunyai rentang nilai 

antara Rp86 milliar sampai dengan Rp78 trillyun 

dengan rata-rata sebesar Rp7 trillyun dan standar 

deviasi sebesar 14 Trillyun. Tampak bahwa 

terdapat fluktuasi yang relatif tinggi dalam hal 

ukuran perusahaan pada perusahaan sampel yang 

diukur dengan total aktiva perusahaan.Total asset 

minimum dimiliki oleh PT Kedaung Indah Can 

pada tahun 2010, sementara total asset maksimum 

dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur pada 

tahun 2013. Solvabilitas perusahaan Consumer 

Goods yang terdaftar di BEI tahun 2010–2013 

memiliki rata-rata 0.41 dengan standar deviasi 

0.20. Rentang angka solvabilitas adalah 0.9 

dengan nilai maksimal 0.99 dan nilai minimal 

0.09. 

 

Tampak bahwa pada umumnya 

perusahaan mempunyai hutang jangka panjang 

sebesar 41 % dibandingkan total aktiva 

perusahaan, bahkan ada yang mempunyai 

kewajiban jangka panjang sampai dengan 99% 

dibandingkan total aktiva perusahaan.Rasio 

solvabilitas terendah dimiliki oleh PT Mandom 

Indonesia pada tahun 2010, sementara rasio 

tertinggi ada pada PT Merck Sharp Dohme 

Pharma tahun 2013. 

Profitabilitas perusahaan Consumer Goods 

yang terdaftar di BEI tahun 2010– 2013 memiliki 

rata-rata 0.11 dengan standar deviasi 0.11. Hal ini 

berarti kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba rendah. Bahkan terdapat 

perusahaan yang memiliki profitabilitas bernilai 

minus dengan nilai minimal yaitu sebesar -0.11, 

hal ini berarti bahwa perusahaan tidak memiliki 

kemampuan menghasilkan laba pada periode 

tersebut. Sedangkan nilai maksimalnya sebesar 

0.42. 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari 

jumlah kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh 

perusahaan. Kapitalisasi pasar pada perusahaan 

Consumer Goods memiliki nilai rata-rata sebesar 

24 trillyundengan standar deviasi 52 trillyun. 

Kapitalisasi pasar memiliki nilai maksimum 

sebesar 273 trillyun dan nilai minimum 25 milliar. 

Sedangkan untuk variable Ukuran Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dibedakan kategori The 

Big Four dan non The Big Four. Berdasarkan data 

yang diperoleh ternyata Kantor Akuntan Publik 

yang masuk The Big Four terdapat 51.9% atau 

sebanyak 56 perusahaan, sedangkan yang tidak 

masuk dalam The Big four ada 48.1% atau 

sebanyak 52 perusahaan. hal ini menandakan 

bahwa KAP di BEI untuk perusahaan Consumer 

Goods adalah sebagian besar masuk kategori 

Kantor Akuntan Publik The Big Four. 
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Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa rata-

rata audit delay untuk perusahaan yang 

menggunakan jasa auditor yang berafiliasi dengan 

Big Four (1) adalah sebesar 71.79 hari dan yang 

tidak berafiliasi (0) adalah sebesar 73.94 hari. 

Dengan demikian perusahaan yang menggunakan 

jasa auditor yang berafiliasi dengan Big Four 

mempunyai rata-rata audit delay lebih pendek. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalisasi ini dilakukan dengan tujuan 

untuk dapat mengetahui bahwa data yang ada 

terdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

untuk seluruh variabel ditunjukkan pada table 

di bawah ini: 

 

                    Tabel 3 One Sample 

               Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 108 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
11.84603984 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .075 

Positive .065 

Negative -.075 

Kolmogorov-Smirnov Z .776 

Asymp. Sig. (2-tailed) .583 

 

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa 

tingkat signifikansi adalah sebesar 0,583 yang 

berada di atas 0,05. Dengan demikian nilai 

residual terdistribusi secara normal sehingga 

model penelitian dinyatakan telah memenuhi 

asumsi normalitas. 

 

 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk 

mengetahui apakah residu pada model regresi 

bersifat heterogen atau homogen. Apabila bersifat 

heterogen, akan menyebabkan model regresi tidak 

mampu meramalkan dengan akurat, karena 

memiliki residu yang tidak teratur. Pada 

penelitian ini untuk mengatahui ada atau tidaknya 

problem heteroskedastisitas digunakan scatter 

plot. Kriterinya adalah apabila titik-titik pada 

scatter plot atau diagram pencar tidak membentuk 

pola tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa 

model regresi tidak terkendala heteroskedastisitas. 

 

 
Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan Grafik scatterplot di atas 

dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola tertentu 

pada grafik. Titik pada grafik relatif menyebar 

secara merata yang artinya tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas pada model dalam penelitian 

ini. 

 

Uji Multikolonieritas 

Pengujian multikolonieritas dilakukan 

untuk membuktikan apakah variabel bebas pada 

penelitian ini dapat diasumsikan tidak saling 

berintervensi ketika dibuat pemodelan dengan 

variabel terikat. Uji multikolonieritas dilakukan 

dengan menggunakan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF). Model dinyatakan terbebas dari 

gangguan multikolonieritas jika mempunyai nilai 

VIF di bawah 10 atau tolerance di atas 0,10. 

Berikut adalah hasil uji multikolonieritas dalam 

penelitian ini: 
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Tabel 4 Uji Multikolonieritas 

 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

UMUR PERUSAHAAN .673 1.487 

TOTAL ASSET .502 1.992 

SOLVABILITAS .697 1.436 

PROFITABILITAS .308 3.243 

UKURAN KAP .683 1.464 

KAPITALISASI PASAR .257 3.888 

 

Tabel 4 di atas menggambarkan semua 

nilai VIF di bawah 10 atau nilai tolerance di atas 

0,1. Berarti tidak terdapat gejala multikolonieritas 

pada model dalam penelitian ini. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan mengetahui 

apakah dalam suatu model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t–1 

(sebelumnya).Masalah autokorelasi biasanya 

terjadi ketika penelitian memiliki data yang 

terkait dengan unsur waktu (times series). Data 

pada penelitian ini memiliki unsur waktu karena 

didapatkan antara tahun 2010 – 2013, sehingga 

perlu mengetahui apakah model regresi akan 

terganggu oleh autokorelasi atau tidak. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi, dilakukan pengujian Durbin-Watson 

(dw). Kriteria yang digunakan adalah apabila 

harga Dw diantara Du sampai dengan (4 – du).  

Dimana dalam pengambilan keputusan ada atau 

tidak nya autokorelasi dapat dilihat dari: 

 

Tabel 5 Kriteria 

Pengambilan Keputusan 

 

Hopotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada 

autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada 

autokorelasi 

positif 

No Decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi 

negatif 

Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi 

negatif 

No Decision 4 – du ≤ d ≤ 4 

- dl 

Tidak ada 

autokorelasi, 

positif atau 

negatif 

Tidak 

ditolak 

Du < d < 4 - 

du 

 

Hipotesis dalam pengujian autokorelasi dilakukan 

sebagai berikut : 

H0 : tidak ada autokorelasi 

Ha : ada autokorelasi 

 

Tabel 6 Uji Autokorelasi 

 

Model Durbin-Watson 

1 1.867 

Berdasarkan data pada tabel 6 pada 

signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 108 dan 

jumlah variabel independen 6 (k = 6) maka tabel 

Durbin Watson akan memberikan nilai du = 

1.8049. Oleh karena nilai dw (1.867) lebih besar 

dari batas atas (du) 1.8049 dan kurang dari 4-du 

(4 – 1.8049 = 2.1951), dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat autokorelasi. 

Dengan terpenuhinya uji asumsi klasik 

seperti yang telah dipaparkan di atas, maka 

analisis regresi linear berganda layak 

dipergunakan dalam model penelitian karena 

persyaratan statistik terpenuhi. 

 

Uji Hipotesis 

 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinsi digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel-variabel 

dependen. Nilai koefisien adalah antara nol 

sampai dengan satu dan ditunjukkan dengan nilai 

adjusted R2. Berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi 

(R2) diperoleh hanya sebesar 0.108 atau 10.8 %. 

Hal ini menunjukkan bahwa 10.8% audit delay 

dipengaruhi oleh variabel kapitalisasi pasar, 

solvabilitas, ukuran KAP, umur perusahaan, total 

asset, dan profitabilitas. Sedangkan sisanya 

sebesar 89.2% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

model. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 di 

bawah ini. 
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Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Uji bersama-sama (simultan) dilakukan 

untuk mengetahui apakah variabel bebas (X1-6) 

secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). 

H0 diterima apabila signifikan F > 0,05 dan nilai 

F-hitung > F-tabel. 

H0 ditolak apabila signifikan F < 0,05 dan nilai F-

hitung < F-tabel. 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan 

nilai signifikansi F lebih kecil dari alpha 5% maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas (independent variable) 

dalam model mempengaruhi variabel terikat 

(dependent variable). Demikian pula sebaliknya 

apabila signifikansi F lebih besar dari alpha 5% 

maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya bahwa 

variabel bebas dalam model secara bersama-sama 

tidak mempengaruhi variabel terikat. Hipotesis 

untuk uji F adalah sebagai berikut: 

H06 : Tidak ada hubungan yang signifikan 

antaraumur perusahaan, total asset, solvabilitas, 

profitabilitas, ukuran KAP, kapitalisasi pasar 

terhadap audit delay secara simultan.  

Ha6 : Ada hubungan yang signifikan antara umur 

perusahaan, total asset, solvabilitas, profitabilitas, 

ukuran KAP, kapitalisasi pasar terhadap audit 

delay secara simultan. 

 

Tabel 8 Uji Statistik F 

ANOVA
a 

 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 2824.491 6 470.748 3.167 .007
b
 

Residual 15015.167 101 148.665   

Total 17839.657 107    

b. Predictors: (Constant), KAPITALISASI 

PASAR, SOLVABILITAS, UKURAN KAP, 

UMUR PERUSAHAAN, TOTAL ASSET, 

PROFITABILITAS 

a. Dependent Variable: AUDIT DELAY 

 

Tampak bahwa nilai F hitung pada model 

penelitian sebesar 3.167 dengan taraf signifikansi 

0,007. Nilai f-hitung lebih besar dari pada f-tabel 

sebesar 2.19 (f-hitung>f-tabel) dan nilai 

signifikansi berada di bawah 0,05 yang 

menunjukkan bahwa variabel bebas secara 

serempak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap audit delay. 

 

Uji Regresi Secara Parsial (Uji T) 

Uji statistik T merupakan pengujian yang 

digunakan untuk melihat pengaruh variabel-

variabel bebas secara parsial terhadap variabel 

terikatnya. 

H0 diterima apabila signifikan t > 0,05 atau t 

hitung < t tabel 

H0 ditolak apabila signifikan t < 0,05 atau t 

hitung > t tabel 

Jika signifikan t lebih besar dari alpha 5% maka 

H0 diterima dan H1 ditolak, dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas (independent variable) 

dalam model secara parsial tidak mempengaruhi 

variabel terikat (dependent variable). Demikian 

pula sebaliknya apabila signifikansi t hitung lebih 

kecil dari alpha 5% maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya bahwa secara parsial variabel 

bebas dalam model mempengaruhi variabel 

terikat. Berikut ini adalah Hipotesis untuk uji t 

sesuai permasalahan yang diteliti: 

H01 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

umur perusahaan terhadap audit delay secara 

parsial.  

Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan antara umur 

perusahaan terhadap audit delay secara parsial.  

H02 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

total asset terhadap audit delay secara parsial. 

Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan antara total 

asset  terhadap audit delay secara parsial. 

H03 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

solvabilitas hadap audit delay secara parsial. 

Ha3 : Ada pengaruh yang signifikan 

antarasolvabilitasterhadap audit delay secara 

parsial 

H04 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

profitabilitas terhadap audit delay secara parsial.  

Ha4 : Ada pengaruh yang signifikan antara 

profitabilitas terhadap audit delay secara parsial.  

H05 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

ukuran KAP terhadap audit delay secara parsial.  

Ha5 : Ada pengaruh yang signifikan antara 

ukuran KAP terhadap audit delay secara parsial.  

H06 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

kapitalisasi pasar terhadap audit delay secara 

parsial.  

Ha6 : Ada pengaruh yang signifikan antara 

kapitalisasi pasar terhadap audit delay secara 

parsial. 
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Tabel 9 Uji Statistik T 

Coefficients
a 

Model   T Sig. 

1 (Constant) 12.47 0 

  

UMUR 

PERUSAHAAN 1.103 0.273 

  TOTAL ASSET 0.63 0.53 

  SOLVABILITAS 2.226 0.028 

  PROFITABILITAS -0.63 0.53 

  UKURAN KAP -1.618 0.109 

  

KAPITALISASI 

PASAR 1.073 0.286 

a. Dependent Variable: AUDIT DELAY 

 

Berdasarkan output diatas, pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Audit 

Delay 

Variable umur perusahaan sebesar 1.103 

dengan nilai signifikan 0.273. Nilai t-hitung yang 

sebesar 1.103 lebih kecil dari pada nilai t-tabel 

1.986 (t-hitung < t-tabel). Dan nilai signifikansi 

sebesar 0.273 lebih besar dari pada nilai α sebesar 

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima 

dan Ha ditolak. Yang berarti bahwa secara parsial 

umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. Semakin tua umur perusahaan, maka 

investor akan menilai bahwa perusahaan tersebut 

semakin efisien sehingga semua informasi yang 

relevan dapat tersedia tepat waktu. Sehingga 

semakin lama umur perusahaan, maka audit delay 

yang terjadi akan semakin kecil. Hal ini 

disebabkan oleh perusahaan yang memiliki umur 

lebih lama dinilai lebih mampu dan terampil 

dalam mengumpulkan, memproses, dan 

menghasilkan informasi pada saat diperlukan 

karena telah memiliki pengalaman yang cukup 

banyak dalam hal tersebut. Berbeda dengan 

pemaparan diatas hasil pengujian ini didapatkan 

bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit delay sebagaimana yang dijelaskan 

pada teori. dimana dapat dilihat perusahaan yang 

memiliki umur lebih kecil bahkan memiliki audit 

delay yang lebih pendek dibandingkan dengan 

perusahaan yang beroperasi lebih lama, hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian umur perusahaan 

berpengaruh secara positif terhadapt audit delay. 

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa 

perusahaan yang telah beroperasi lama tidak 

menjamin penyelesaian audit akan semakin cepat 

karena perusahaan yang lebih besar memiliki 

kompleksitas laporan keuangan yang lebih besar.  

Tidak berpengaruhnya umur perusahaan 

terhadap audit delay juga dapat disebabkan 

karena manajemen yang kurang baik, walaupun 

perusahaan terhitung tua tidak menjamin 

manajemen juga semakin professional karena 

pasti sewaktu-waktu pernah terjadi pergantian 

manajemen yang skill dan kemampuannya 

berbeda-beda. 

 

Pengaruh Total Asset Terhadap Audit Delay 

Variabel total asset sebesar 0.630 dengan nilai 

signifikan 0.530. Nilai t-hitung yang sebesar 

0.630 lebih kecil dari pada nilai t-tabel 1.986 

(thitung < ttabel). Dan nilai signifikansi sebesar 

0.530 lebih besar dari pada nilai α sebesar 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan 

Ha ditolak. Yang berarti bahwa secara parsial 

total asset tidak berpengaruh terhadap audit 

delay. Ansah (2000) menjelaskan bahwa 

perusahaan berskala besar memiliki sumber daya 

dan staf akuntan yang lebih banyak dan memiliki 

sistem informasi akuntansi yang lebih canggih 

daripada perusahaan dengan skala kecil. Selain 

itu, kecenderungan yang terjadi adalah semakin 

besar ukuran suatu usaha maka struktur 

pengendalian internalnya juga semakin baik 

sehingga akan mengurangi kesalahan dalam 

penyajian laporan keuangan. Tetapi hasil 

penelitian ini menunjukkan antara total asset dan 

keterlambatan waktu penyampaian laporan 

keuangan memiliki pengaruh positif yang tidak  

signifikan. Dengan demikian, perusahaan yang 

memiliki total asset yang besar akan memerlukan 

waktu yang lebih panjang dalam audit delay. 

Dikarenakan semakin besar ukuran suatu 

perusahaan, maka semakin banyak juga informasi 

yang terkandung di dalam perusahaan  tersebut. 

. Informasi yang banyak tersebut akan 

mengakibatkan semakin luas pada lingkup 

auditnya, sehingga waktu yang dibutuhkan 

auditor untuk penyelesaian audit laporan 

keuangan tahunan atau audit delay lebih lama. 

Tetapi dalam penelitian ini seberapapun total 

asset yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap audit delay karena diperkirakan sampel 

yang dipakai merupakan perusahaan terdaftar di 

BEI yang diawasi investor, pengawas 

permodalan, dan pemerintah. Sehingga, 

perusahaan dengan aset besar maupun kecil 

mempunyai kemungkinan yang sama dalam 

menghadapi tekanan atas penyampaian laporan 

keuangan. 
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Kemungkinan kedua, auditor menganggap 

bahwa dalam proses pengauditan berapapun 

jumlah aset yang dimiliki tiap-tiap perusahaan 

akan diperiksa dengan cara yang sama, sesuai 

dengan prosedur dalam standar profesional 

akuntan publik. Serta hal lain yang dapat menjadi 

penyebab tidak berpengaruhnya total asset 

terhadap audit delay karena penilaian ukuran 

perusahaan menggunakan total assets dinilai lebih 

stabil dibandingkan jika menggunakan market 

value dan tingkat penjualan, sehingga ukuran 

perusahaan yang dinilai dari total asset tidak 

mempengaruhi lamanya audit delay. 

 

Pengaruh Solvabilitas Terhadap Audit Delay 

Variabel solvabilitas sebesar 2.226 dengan 

nilai signifikan 0.028. Nilai t-hitung yang sebesar 

2.226 lebih besar dari pada nilai t-tabel 1.986 

(thitung > ttabel). Dan nilai signifikansi sebesar 

0.028 lebih kecil dari pada nilai α sebesar 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan 

Ha diterima. Yang berarti bahwa secara parsial 

solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. 

Weston dan Copeland (1995) dalam Respati 

(2004) menyatakan bahwa rasio leverage 

mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah 

dibiayai oleh penggunaan hutang. Dengan 

demikian solvabilitas merupakan kemampuan 

suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-

hutangnya baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Tingginya rasio debt to equity 

mencerminkan tingginya resiko keuangan 

perusahaan. Tingginya resiko ini menunjukkan 

adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut 

tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya 

baik berupa pokok maupun bunga. Resiko 

perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan. 

Kesulitan keuangan merupakan berita buruk yang 

akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata 

masyarakat. Pihak manajemen cenderung 

menunda penyampaian laporan keuangan berisi 

berita buruk. (Ukago,2005). Sesuai dengan teori 

diatas hasil penelitian ini didapat bahwa 

solvabilitas berpengaruh terhadapap audit delay 

secara positif. Dimana rasio solvabilitas yang 

tinggi mengakibatkan panjangnya waktu yang 

dibutuhkan dalam penyelesaian audit. . 

Panjangnya audit delay dikarenakan manajemen 

yang tidak terbuka dalam membuka data tentang 

solvabilitas dimana ketika perusahaan memiliki 

solvabilitas yang tinggi menandakan tingkat 

resiko perusahaan tersebut tidak bisa melunasi 

kewajiban atau hutangnya lebih tinggi baik 

berupa pokok maupun bunga. 

Resiko perusahaan yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan 

merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi 

kondisi perusahaan di mata masyarakat sehingga 

pihak manajemen cenderung menunda 

penyampaian laporan keuangan berisi berita 

buruk. Kemungkinan lain adalah kurang ketatnya 

aturan-aturan dalam perjanjian utang di Indonesia 

untuk mengharuskan penyajian laporan keuangan 

auditan perusahaan secara tepat waktu. 

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Delay 

Variabel profitabilitas sebesar -0.630 dengan nilai 

signifikan 0.530. Nilai yang sebesar -0.630 lebih 

kecil dari pada nilai 1.986 (t-hitung < t-tabel). 

Dan nilai signifikansi sebesar 0.530 lebih besar 

dari pada nilai α sebesar 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. 

Yang berarti bahwa secara parsial profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. Angka 

negatif berarti profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap audit delay. Jika profitabilitas nya naik 

maka audit delay akan semakin cepat begitu juga 

dengan sebaliknya jika profitabilitas turun maka 

audit delay semakin lambat. Profitabilitas 

mempunyai pengaruh dalam publikasi laporan 

keuangan. Perusahaan yang mempunyai 

profitabilitas rendah atau dengan kata lain 

mengalami kerugian cenderung akan menunda 

publikasi atas laporan keuangan karena kerugian 

merupakan kabar buruk yang akan berdampak 

negatif pada perusahaan seperti penurunan 

permintaan akan saham yang diterbitkan. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat 

profitabilitastinggi membutuhkan waktu dalam 

pengauditan laporan keuangan lebih cepat agar 

segera dapat memberitahukan kabar baik kepada 

publik dan mendapatkan respon yang positif dari 

publik (Sistya, 2008). Berbeda dengan hasil 

penelitian ini bahwa profitabilitas ternyata tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

audit delay pada perusahaan Consumer Goods 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2010-2013, kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba berdasarkan aktiva yang 

dimiliki ternyata tidak mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap jangka waktu 

penyampaian laporan keuangan auditan. Banyak 

perusahaan yang mengalami kenaikan profit 

namun kenaikan itu tidak begitu besar, apalagi 

ada yang mengalami kerugian. Selain itu mungkin 

tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan tidak 

begitu besar sehingga tidak memacu perusahaan 

untuk mengkomunikasikan laporan keuangan 

yang diaudit lebih cepat. 
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Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Audit Delay 

Variabel ukuran KAP sebesar -1.618 

dengan nilai signifikan 0.109. Nilai yang sebesar -

1.618 lebih kecil dari pada nilai 1.986 (t-hitung < 

t-tabel). Dan nilai signifikansi sebesar 0.109 lebih 

besar dari pada nilai α sebesar 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. 

Yang berarti bahwa secara parsial Ukuran KAP 

tidak berpengaruh terhadap audit delay. Angka 

negatif berarti Ukuran KAP berpengaruh negatif 

terhadap audit delay. Jika termasuk ukuran KAP 

the Big Four maka audit delay semakin singkat 

(negatif). Berdasarkan teori yang ada KAP 

dengan reputasi baik biasanya memiliki tenaga 

spesialis yang khusus menangani kewajiban 

perusahaan publik menyampaikan laporan 

keuangan sesuai dengan regulasi Badan Pegawas 

Pasar Modal sehingga KAP Big Four biasanya 

lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangan 

dibandingkan dengan KAP non Big Four. Tetapi 

berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa 

ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit 

delay, yang artinya sebagian besar perusahaan 

Consumer Goods yang diaudit oleh KAP non Big 

Four juga memiliki audit delay yang hampir sama 

dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 

Four. Sehingga dapat dikatakan bahwa KAP non 

Big Four juga memiliki tenaga spesialis yang 

profesioanal yang mampu melakukan audit secara 

efisien sehingga mampu menyelesaikan laporan 

audit dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan. 

 

Pengaruh Kapitalisasi Pasar Terhadap Audit 

Delay 

Variabel kapitalisasi pasar sebesar 1.073 

dengan nilai signifikan 0.286. Nilai t-hitung yang 

sebesar 1.073 lebih kecil dari pada nilai t-tabel 

1.986 (t-hitung < t-tabel). Nilai signifikansi 

sebesar 0.286 lebih besar dari pada nilai α sebesar 

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima 

dan Ha ditolak. 

Yang berarti bahwa secara parsial 

kapitalisasi pasar tidak berpengaruh terhadap 

audit delay. dalam penelitian ini kapitalisasi pasar 

yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap audit delay karena pada 

dasarnya seberapa besar pun kapitalisasi pasar 

tidak mempengaruhi lamanya penyelesaian audit, 

karena tiap-tiap perusahaan akan diperiksa dengan 

cara yang sama, sesuai dengan prosedur dalam 

standar profesional akuntan publik. 

Seperti halnya yang terjadi pada PT 

Unilever Indonesia dan PT HM Sampoerna yang 

dari tahun 2010-2013 secara berturut-turut masuk 

kedalam 10 besar perusahaan yang memiliki 

kapitalisasi pasar paling besar. Setiap tahunnya 

jumlah kapitalisasi pasar kedua perusahaan 

tersebut terus meningkat dan peringkat kedua 

perusahaan tersebut selalu berubah setiap tahun 

tetapi terlihat audit delay pada dua perusahaan 

tersebut tidak ikut naik walaupun kapitalisasi 

pasar perusahaan tersebut naik. Peringkat 

kapitalisasi pasar kedua perusahaan tersebut juga 

tidak mempengaruhi panjangnya audit delay. 

Sehingga dari data tersebut bisa dilihat bahwa 

kapitalisasi pasar tidak berpengaruh pada 

panjangnya audit delay. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan yang didapat berdasarkan 

penelitian ini adalah bahwa secara parsial umur 

perusahaan, total asset, profitabilitas, ukuran 

KAP, dan kapitalisasi pasar tidak berpengaruh 

terhadap audit delay dan hanya solvabilitas yang 

berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan 

secara simultan atau bersama-sama variabel umur 

perusahaan, total asset, solvabilitas, profitabilitas, 

ukuran KAP, dan kapitalisasi pasar berpengaruh 

terhadap audit delay. 

Melihat hasil penelitian diatas diharapkan peneliti 

selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup 

penelitian dimana tidak hanya perusahaan-

perusahaan Consumer Goods tetapi juga 

mencakup industri atau sektor lain serta 

menambah periode penelitian agar dapat 

menjelaskan keadaan dengan lebih jelas dan 

detail. Peneliti juga dapat menambah variabel-

variabel yang akan digunakan dalam penelitian 

selanjutnya seperti komite audit dan kepemilikan 

publik. Diharapkan semakin banyak anggota 

komite audit akan cenderung meningkatkan 

proses pengawasan dalam penyusunan laporan 

keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan 

yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan 

standar yang berlaku umum sehingga waktu yang 

dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan 

audit menjadi lebih pendek, dan tingkat 

persentase kepemilikan publik yang besar dapat 

mendorong pihak perusahaan untuk lebih tepat 

waktu dan lainnya yang dapat digunakan untuk 

menguji audit delay. 
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EFFECT OF PROFESSIONALISM AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT. 

QUALITY REPORTING ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH INTERNAL 

AUDITOR AS AN INTERVENING VARIABLE 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to test whether the professionalism and commitment of 

the organization affects the quality of financial reporting through internal performance 

auditor is rarely done. The primary data in this study was obtained from the internal 

auditor's perception of the Local Government Level II. Ciamis District. Data collected by 

sending questionnaires to the entire internal auditors. Questionnaires were sent by 60 and 

back and can be used as many as 40. Statistical method used to test each hypothesis is path 

analysis. 

The results of this study indicate that not all hypotheses are built to be accepted. Of 7 

(seven) hypotheses are built only 5 (five) hypothesis is accepted. The results support H1, H2, 

H5, H5 and H7, suggesting that professionalism is a positive influence on the quality of 

financial reporting internal auditor but has no positive effect on performance. While the 

organization's commitment does not affect the performance and quality of financial 

reporting. 
 

Keywords: 

Professionalism, organizational commitment, the quality of financial reporting, 

and performance. 
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I. PENDAHULUAN 

Reformasi akuntansi sektor publik, yang 

dalam hal ini dimaksudkan adalah reformasi 

akuntansi pemerintahan di Indonesia disebabkan 

oleh pengaruh eksternal dan internal. Faktor 

eksternal diakibatkan oleh pengaruh globalisasi 

yang demikian kuat. Reformasi akuntansi sektor 

publik dalam dunia internasional terjadi di banyak 

negara. Buruknya kinerja pemerintahan di banyak 

negara pada masa lalu seperti semakin 

meningkatnya hutang negara, pemborosan, 

ketidakefisienan, buruknya pelayanan publik 

mendorong reformasi sektor publik, berbagai 

istilah pada tahun 1990-an mencerminkan adanya 

perubahan di sektor publik seperti reenventing 

government, value for money, good governance 

and new public management 

Pelaporan keuangan yang buruk dari 

pemerintah daerah di Indonesia merupakan 

fenomena yang terjadi sekarang ini . Hal ini 

dilaporkan oleh Menteri Negara Aparatur Negara 

dan Birokrasi Reformasi (Abubakar,2012). Ketua 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

(Purnomo, 2011) juga mengatakan bahwa 

sebanyak 326 pemerintah daerah atau 91% dari 

358 pemerintah daerah yang laporan keuangannya 

diaudit oleh BPK Republik Indonesia diberikan 

opini hanya 32 pemerintah daerah yang diperoleh 

opini tidak memenuhi syarat. 

Menurut Menteri Dalam Negeri (Fauzi, 

2011) sampai dengan tahun 2010,Hasil dari 

pendapat wajar tanpa pengecualian dicapai oleh 

32 pemerintah kabupaten baik provinsi maupun 

kabupaten/kota. Sisanya mendapatkan predikat 

opini wajar dengan pengecualian atau bahkan 

disclaimer. Masalah yang dihadapi oleh 

pemerintah saat ini pejabat pemerintah terbatas 

dan rendahnya prefesionalisme personil/ intern 

auditor adalahmenjadi fenomena serta masalah 

utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di Indonesia (Enceng, et al, 

2008). Menurut Boediono (2010) seperti yang 

disarankan oleh Presiden Republik Indonesia pada 

Sidang Kabinet tanggal 3 Juni 2010, meminta 

agar semua instansi pemerintah meningkatkan 

kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah dan 

Presiden telah menugaskan Wakil Presiden untuk 

mengkoordinasikan upaya perbaikan. Untuk 

alasan ini Wakil Presiden mengingatkan bahwa 

penerapan kualitas pelaporan keuangan 

pemerintah harus dilaksanakan oleh semua 

instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah 

pemerintah. 

 

Hasil audit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia pada pemerintah 

daerah laporan keuangan menunjukkan bahwa 

implementasinya tidak diberikan seperti yang 

diharapkan. Pemeriksaan laporan keuangan 

bertujuan untuk memberikan pendapat atas 

kewajaran informasi keuangan yang disajikan 

sebagai dasar dalam laporan keuangan adalah:1) 

sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku 

umum untuk pemerintah entitas dan Standar 

Akuntansi Keuangan bagi negara dan perusahaan 

daerah atau akuntansi prinsip yang ditetapkan 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan,2) 

kecukupan pengungkapan,3) kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan, dan 4) efektivitas sistem 

pengendalian internal. Kondisi digambarkan di 

atas menunjukkan bahwa kualitas informasi 

keuangan, khususnya yang disajikan dalam 

laporan keuangan pemerintah daerah pernyataan 

tidak sepenuhnya memenuhi karakteristik 

kualitatif laporan keuangan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

Profesionalisme adalah suatu pekerjaan 

yang melibatkan partisipasi banyak pihak 

termasuk Negara. Organisasi berkeahlian khusus 

seperti sebuah profesi memiliki konsekuensi 

berbeda untuk anggota pekerjaan, klien, 

kompetitornya.Adapun lima konsep 

profesionalisme dari Hall (1968) secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut: 1) Afiliasi 

Komunitas (community affiliation).2) Kebutuhan 

untuk mandiri (Autonomy demand). 3) Keyakinan 

terhadap peraturan sendiri/profesi (belief self 

regulation). 4) Dedikasi pada profesi (dedication) 

dan 5) Kewajiban sosial (social obligation) 

Profesionalisme juga merupakan suatu 

proses yang dirancang untuk memberikan 

keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan 

tercapai. Tujuan organisasi yang dikelompokkan 

berdasarkan kriteria seperti efektivitas dan 

efisiensi kegiatan, keuangan pernyataan atau 

informasi yang dapat dipercaya, dan mematuhi 

hukum dan peraturan yang berlaku dalam 

pencapaian tujuan organisasi dan kinerja. 

Salah satu kendala yang paling sulit untuk 

mendapatkan opinionis wajar tanpa pengecualian 

terutama pada masalah aset, tidak relevan antara 

catatan dengan keberadaan fisik aset, dan 

dibatalkan dengan revaluasi aset. Mereka telah 

menjadi catatan dalam Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan 

oleh kurangnya personil akuntansiyang 

profesional di pemerintah daerah. 
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Mereka mencatat aset tidak sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintah. Hongjiang Xu 

(2003) meneliti faktor-faktor kunci dari 

kualitas informasi akuntansi di Australia. 

Penelitiannya menyatakan bahwa sumber 

daya manusia (kompetensi), sistem organisasi 

dan faktor eksternal adalah faktor penting 

dalam menentukan kualitas informasi 

akuntansi. Sejalan dengan studi ini, penelitian 

Fariziah (2008) menyatakan bahwa 

kemampuan sumber daya manusia dan tim 

organisasi memiliki pengaruh yang signifikan 

pada kualitas informasi keuangan.Berdasarkan 

kelemahan temuan profesionalisme di atas, 

menunjukkan bahwa komitmen tersebut 

belum sepenuhnya dilaksanakan. Komitmen 

di sini adalah komitmen untuk menyelesaikan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia mengusulkan rekomendasi dalam 

rangka meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. Berdasarkan data dari hasil Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas 

laporan keuangan pemerintah daerah dapat 

dikatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan (1) 

penyajian laporan keuangan sesuai Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan menindaklanjuti 

temuan dewan audit, profesionalisme 

akuntansi/akuntan internal dan komitmen 

manajer untuk memantau administrasi; (2) 

pelaksanaan Internal Kontrol terutama kontrol 

untuk meningkatkan kualitas pelaporan 

keuangan, (3) tindaklanjut sampai dengan 

rekomendasi audit keuangan yang diberikan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia terutama terkait dengan koreksi 

kepada Pemerintah Daerah Laporan Keuangan 

yang harus disajikan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan rekomendasi 

untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem 

pengendalian internal. 

Masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah, apakah profesionalisme 

dan komitmen organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap kualitas pelaporan 

keuangan, profesionalisme dan komitmen 

organisasi mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja internal auditor, apakah kinerja auditor 

internal mempunyai pengaruh terhadap 

kualitas pelaporan keuangan, dan apakah 

profesionalisme dan komitmen organisasi 

mempunyai pengaruh terhadap kualitas 

pelaporan keuangan melalui kinerja  

auditor internal sebagai variabel 

intervening Tujuan penelitian yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mendapatkan bukti dari penelitian empiris 

untuk memperoleh jawaban atas penelitian 

masalah pada seberapa besar pengaruh 

profesionalisme,komitmen organisasi dan kinerja 

internal auditor terhadap kualitas pelaporan 

keuangan baik secara simultan maupun parsial. 

 

II  TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Profesionalisme  

Menurut pendekatan fungsionalis, 

profesionalisme dikaitkan dengan pandangan bahwa 

pekerjaan yang menunjukkan sejumlah karakteristik 

yang diperlukan profesi (Green Wood, 1957; 

Goode, 1957; Kalbers dan Fogarty, 1995). Analisis 

tradisional ini sering dikritik oleh para cendekiawan 

dewasa ini yang menentang kedefinitifan sejumlah 

karakteristik, mempertanyakan generalitas model 

yang diambil dari satu atau dua kasus sejarah 

(misalnya hukum dan kedokteran) dan secara 

sistematik meremehkan peran kekuatan dan konflik 

sosial (Johnson, 1972; Kalbers dan Fogarty 1995). 

Pandangan alternatif tentang kemunculan dan 

keberhasilan profesionalisme didasarkan pada 

sosiologi maksimal Weber dan Karl Marx. Untuk 

tujuan ini, tujuan profesionalisme bagi akuntan 

dapat dianggap sebagai alternatif kontrol pasar 

bermotivasi pribadi atau sebagai sarana untuk 

mempertahankan struktur sosialis kapitalis 

(Roslender, 1990). 

Pandangan alternatif tentang profesi gagal 

mengembangkan bukti empiris sistematis apapun. 

Selain itu, ketidakkonsistenan pengharapan bagi 

analis tingkat individu telah dikembangkan 

(Roslender, 1990) yang mempelajari peran akuntan 

dalam perspektif ini menyimpulkan bahwa 

kebanyakan praktisi tidak memiliki kesadaran 

politik dan implikasi distribusional dari profesional 

akuntan. Karena profesionalisme sebagai atribut 

individu yang penting sulit untuk menerapkan diluar 

tradisi fungsionalis konvensional. Sedangkan Hall 

(1968, dalam Kalbers dan Fogarty, 1995) 

menteorikan lima elemen profesionalisme 

individual. Hall menyatakan bahwa profesional (1). 

Meyakini pekerjaan mereka mempunyai 

kepentingan, (2). Berkomitmen ke jasa barang 

publik, (3). Kebutuhan otonomi pada persyaratan 

pekerjaan, (4). Mendukung regulasi mandiri untuk 

pekerjaan mereka, (5). Afiliasi dengan anggota 

profesinya.  
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2.2. Komitmen Organisasi 

        Menurut Mathis dan Jackson (2004), 

komitmen organisasi adalah sejauh mana 

karyawan percaya dan menerima tujuan 

organisasi dan keinginan untuk tetap dengan 

organisasi. Komitmen organisasi adalah 

tingkat kepercayaan dan penerimaan tujuan 

organisasi serta karyawan atau poses 

keinginan untuk tetap dalam organisasi. 

Selanjutnya Mathis dan Jackson (2004) 

menjelaskan bahwa inti dari komitmen 

organisasi adalah loyalitas karyawan untuk 

pekerjaan pengusaha lebih menemukan bahwa 

di pasar tenaga kerja yang ketat, omset orang-

orang kunci terjadi lebih sering ketika 

loyalitas karyawan rendah, pada gilirannya 

menekankan pentingnya dari tenaga kerja 

loyal dan berkomitmen. Dalam sebagian besar 

karyawan dalam kondisi pasar tenaga kerja 

yang ketat, perpindahan sering terjadi ketika 

loyalitas karyawan rendah, oleh karena itu 

loyalitas dan komitmen merupakan aspek 

penting dari pekerjaan. Menurut Burr dan 

Girardi (2002: 80) komitmen untuk sikap 

(sikap kerja) atau keyakinan yang 

mencerminkan kekuatan relatif dari 

keberpihakan dan keterlibatan individu dalam 

asi organiz khususnya bekerja. 

Cohen (1999 : 287) mengatakan bahwa 

komitmen organisasi terdiri dari tiga 

komponen, yaitu (a) komitmen afektif, (b) 

komitmen kontinyu, dan  (c) komitmen 

normatif. Chang (1999 : 1260) menyatakan 

bahwa komitmen afektif adalah sejauh mana 

individu secara psikologis terikat dengan 

organisasi yang mempekerjakan melalui 

perasaan seperti kesetiaan, kasih sayang, dan 

rasa memiliki Eby et al.(1999 : 464) 

menegaskan bahwa komitmen afektif adalah 

sikap keyakinan yang kuat dari individu ke 

organisasi, penerimaan tujuan organisasi, 

keinginan untuk menggunakan upaya (effort) 

untuk kepentingan organisasi dan keinginan 

yang kuat untuk mempertahankan 

keanggotaan organisasi. 

Chang (1999 : 1260) menggambarkan 

komitmen yang berkelanjutan adalah 

perspektif yang berguna di bursa organisasi 

didasarkan pada asumsi bahwa individu 

melakukan investasi dalam organisasi yang ia 

layak mempertaruhkan sesuatu. 

Burr dan Girardi (2002: 80) menegaskan 

bahwa komitmen berkelanjutan adalah perasaan 

cinta pada organisasi karena ia tahu biaya jika ia 

meninggalkan organisasi. Chang (1999:1260) 

mengungkapkan bahwa komitmen normatif yang 

termasuk moral yang komponen, karena 

berhubungan dengan rasa tugas dan tanggung 

jawab pekerja untuk tinggal di organisasi. 

Komitmen normatif pada tahap ini, berkaitan 

dengan unsur-unsur modal struktural, yang 

merupakan sebuah organisasi berbasis sumber 

daya modal intelektual seperti proses, sistem, 

budaya, nilai-nilai organisasi dan filosofi 

manajemen (Dzinkowski, 2000 : 33). Burr dan 

Girardi (2002: 80) menekankan bahwa komitmen 

normatif adalah refleksi pekerja dari perasaan 

kewajiban untuk tinggal dengan organisasi. 

Kewajiban ini ditunjukkan melalui dukungan 

mereka terhadap nilai-nilai dan budaya organisasi. 

Sementara itu, berdasarkan penelitian perilaku 

konsumen dilakukan oleh panjang di berbagai 

industri di Amerika Serikat pada tahun 2000, 

menyatakan bahwa ide atau bentuk komitmen 

sering diidentikkan dengan bentuk gambar atau 

tindakan tertentu (Long , 2000: 219 ). 

2.3 . Kualitas Pelaporan Keuangan  

Menurut Mulyana (2010:96) Kualitas 

didefinisikan sebagai kesesuaian dengan standar, 

berdasarkan tingkat diukur dari perbedaan, serta 

dicapai melalui pemeriksaan. Sementara Heizer & 

Render (2010:253) mengemukakan bahwa: 

Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik 

dari produk atau jasa yang mengandalkan pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau tersirat. Huang (1999) di 

Lillrank (2003) berpendapat bahwa: kualitas 

informasi dikelompokkan menjadi empat kelas: 1) 

kualitas intrinsik: akurasi, objektivitas, dipercaya, 

dan reputasi, 2) kualitas aksesibilitas: akses, dan 

keamanan, 3) kualitas kontekstual: relevansi, nilai 

tambah, ketepatan waktu, kelengkapan dan 

jumlah data, dan 4) kualitas representasi: 

interpretasi  kemudahan pemahaman, representasi 

ringkas, dan representasi yang konsisten. 

Sementara Hilton (2011 : 551) berpendapat: 

Tigakarakteristik informasi menentukan 

kegunaannya untuk pengambilan keputusan: (1) 

Relevansi. Informasi relevan jika berhubungan 

dengan masalah. (2) Akurasi. Informasi yang 

berkaitan dengan masalah keputusan juga harus 

akurat. 
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2.3 . Kualitas Pelaporan Keuangan  

Menurut Mulyana (2010:96) Kualitas 

didefinisikan sebagai kesesuaian dengan 

standar, berdasarkan tingkat diukur dari 

perbedaan, serta dicapai melalui pemeriksaan. 

Sementara Heizer & Render (2010:253) 

mengemukakan bahwa: Kualitas adalah 

totalitas fitur dan karakteristik dari produk 

atau jasa yang mengandalkan pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau tersirat. Huang (1999) di 

Lillrank (2003) berpendapat bahwa: kualitas 

informasi dikelompokkan menjadi empat 

kelas: 1) kualitas intrinsik: akurasi, 

objektivitas, dipercaya, dan reputasi, 2) 

kualitas aksesibilitas: akses, dan keamanan, 3) 

kualitas kontekstual: relevansi, nilai tambah, 

ketepatan waktu, kelengkapan dan jumlah 

data, dan 4) kualitas representasi: interpretasi  

kemudahan pemahaman, representasi ringkas, 

dan representasi yang konsisten. Sementara 

Hilton (2011 : 551) berpendapat: 

Tigakarakteristik informasi menentukan 

kegunaannya untuk pengambilan keputusan: 

(1) Relevansi. Informasi relevan jika 

berhubungan dengan masalah. (2) Akurasi. 

Informasi yang berkaitan dengan masalah 

keputusan juga harus akurat. (3) Ketepatan 

waktu  Relevan dan akurat data berharga 

hanya jika mereka tepat waktu, yaitu,tersedia 

pada saat keputusan. Susanto (2004:40) 

mengemukakan hal yang sama sebagai 

berikut: Sebuah informasi yang berkualitas 

harus memiliki ciri-ciri (1). Akurat. Ini berarti 

bahwa informasi harus mencerminkan 

keadaan yang sebenarnya. (2). Tepat waktu. 

Ini berarti bahwa informasi harus tersedia atau 

ada pada saat informasi tersebut 

diperlukan.(3). Relevan. Artinya informasi 

yang diberikan harus sesuai dengan yang 

dibutuhkan. (4) Completeness.It berarti 

informasi harus diberikan secara 

lengkap.Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010. 

kualitas pelaporan keuangan pemerintah 

adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 

diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi tujuannya, kualitas 

tersebut menjadi prasyarat normatif yang 

diterapkan sehingga laporan keuangan dapat 

memenuhi kualitas yang dikehendaki antara 

lain:  1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat 

dibandingkan, 4) Dapat dipahami. 

2.4. Kinerja Internal Auditor 

Kinerja diartikan sebagai kesuksesan yang 

dicapai seseorang melaksanakan suatu pekerjaan. 

Kesuksesan yang dimaksud tersebut ukurannya 

tidak dapat disamakan pada semua orang, namun 

lebih merupakan hasil yang dicapai oleh 

seseorang menurut ukuran yang berlaku sesuai 

dengan pekerjaan yang ditekuninya (Marier dalam 

Wayan, 2000). Kinerja berkaitan erat dengan 

tujuan, sebagai suatu hasil perilaku kerja 

seseorang (Davis, 1985; Wayan, 2000). Perilaku 

kinerja dapat ditelusuri hingga ke faktor-faktor 

spesifik seperti kemampuan, upaya dan kesulitan 

tugas (Timpe, 1988). Kinerja sebagai hasil pola 

tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

sesuai dengan standar prestasi, kualitatif maupun 

kuantitatif, yang telah ditetapkan oleh individu 

secara pribadi maupun oleh perusahaan tempat 

individu bekerja. Kinerja juga sering kali identik 

dengan kemampuan seorang auditor bahkan 

berhubungan dengan komitmen terhadap suatu 

profesi (Larkin dan Seweikart, 1992). Menurut 

Sukmalana (2009:281) kinerja merupakan wujud 

pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan yang 

diharapkan, karena pertumbuhan organisasi di 

masa depan tergantung pada keterampilan dan 

kemampuan yang baik dari para 

pegawainya.Mulyadi (2008: 419) kinerja diartikan 

sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan kegiatan atau /program/kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi 

organisasi. Masalah pengukuran kinerja baik 

organisasi publik maupun swasta terkait erat 

dengan akuntabilitas dan kinerja dari suatu 

instansi yang bersangkutan. Dan menurut Siegel 

dan Helena (1989: 199) kinerja adalah penentuan 

secara periodik efektifitas operasi suatu 

organisasi, sebagai organisasi, dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi 

pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka 

penilaian kinerja sesungguhnya merupakan 

penilaian atas perilaku manusia dalam 

melaksanakan peran yang mereka mainkan di 

dalam organisasi. Serta menurut Madiasmo 

(2009:25) Kinerja sektor publik adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 

tertuang dalam strategic planning suatu 

organisasi. 
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Hipotesis adalah jawaban sementara atas 

permasalahan yang nantinya harus dibuktikan 

dengan analisis terhadap data yang diperoleh dari 

kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang 

dapat dirumuskan, adalah, H1: Terdapat pengaruh 

positif antara profesionalisme internal auditor 

terhadap kualitas pelaporan keuangan, H2: 

Profesionalisme internal auditor mempunyai 

pengaruh positif terhadap kinerja auditor internal, 

H3: Terdapat pengaruh positif antara komitmen 

organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap 

kualitas pelaporan keuangan, H4:Komitmen 

organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap 

kinerja internal auditor, H5:kualitas pelaporan 

keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap 

kinerja kerja internal auditor H6: Profesionalisme 

mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas 

pelaporan keuangan melalui kinerja internal 

auditor H7:Terdapat pengaruh positif antara 

komitmen organisasi terhadap kualitas pelaporan 

keuangan melalui kinerja internal auditor   

 

Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Profesionalisme dan Komitmen 

Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan keuangan 

dengan Kinerja Internal Auditor  sebagai variabel 

Intervening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan penulis 

dalam penulisan ini menggunakan metode 

deskriptif dan verifikatif, yaitu: Metode deskriptif 

Menurut Simamora dalam Samputra (2005:21) 

penelitian dengan metode deskriptif adalah 

penelitian yang terstruktur dan terencana. 

Pendekatan deskriptif didasarkan atas 

kebutuhan untuk memecahkan masalah (problem 

solving), mengidentifikasi kesempatan 

(opportunity identification), serta menguji atau 

mengembangkan teori ataupun metodologi 

sedangkan metode verifikatif menurut Hasan 

(2008:11) 

 

 

 

 

yaitu menguji kebenaran sesuatu 

(pengetahuan) dalam bidang yang telah ada dan 

digunakan untuk menguji hipotesis yang 

menggunakan perhitungan statistik. 

Tujuan penelitian dekriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Metode Verifikatif digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antar variabel, melalui 

pengujian hipotesis. Penggunaan metode 

deskriptif dan verifikatif dalam penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai 

profesionalisme dan komitmen organisasi 

terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan 

kinerja internal auditor sebagai variabel 

Intervening di Pemda Tk II Kabupaten Ciamis. 

Untuk menguji hipotesis, variabel-variabel 

yang akan diteliti perlu diberikan batasan-batasan 

dan ditentukan indikator-indikatornya. Adapun 

variabel-variabeltersebut terdiri dari dua variabel 

independen dan satu variabel depeden yaitu: 

1. Variabel independen, yaitu variabel bebas 

yang keberadaanya tidak dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain: 

a. Profesionalisme sebagai variabel kesatu 

(X1) adalah dedikasi, kewajiban sosial, 

kebutuhan akan otonomi pribadi, self 

regulation dan afiliasi komunitas. 

Semakin tinggi nilai maka semakin tinggi 

profesionalisme, semakin rendah nilainya 

maka profesionalisme semakin rendah. 

b. Komitmen organisasi sebagai variabel 

kedua (X2). Komitmen organisasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah 1). Sebuah 

kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-

tujuan dan nilai-nilai organisasi dan atau profesi, 

2). Sebuah keinginan untuk memelihara 

keanggotaan dalam organisasi dan atau profesi, 

3). Sebuah kemauan untuk menggunakan usaha 

yang sungguh-sungguh guna kepentingan 

organisasi dan atau Komitmen organisasi diukur 

dengan menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Meyer dan Allen (1984) 

2.  Variabel dependen, yaitu variabel tidak bebas 

yang keberadaanya dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain. Variabel depeden yang digunakan 

adalah kualitas pelaporan keuangan sebagai 

variabel (Y). Dimana kualitas pelaporan keuangan 

pemerintah adalah ukuran-ukuran normatif yang 

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi tujuannya, 
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kualitas tersebut menjadi prasyarat normatif yang 

diterapkan sehingga laporan keuangan dapat 

memenuhi kualitas yang dikehendaki antara 

lain:  1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat 

dibandingkan, 4) Dapat dipahami. 

3. Variabel Intervening (Antara) adalah variabel 

yang secara teoritis mempengaruhi hubungan 

antara variabel independen dengan dependen 

(Z) dapat juga diartikan variabel ini dapat 

memperlemah dan memperkuat hubungan 

antar variabel (variabel  moderator), tetapi 

tidak dapat diukur & diamati. kinerja internal 

auditor adalah pemeriksaan yang dilakukan 

oleh bagian internal dari organisasi, baik 

terhadap laporan keuangan dan catatan 

akuntansi organisasi maupun ketaatan 

terhadap kebijakan manajemen puncak yang 

telah ditentukan serta ketaatan peraturan 

pemerintah juga ketentuan dari ikatan profesi 

yang berlaku. Audit internal ini terdiri dari: 

independensi, integritas dan objektivitas, 

sasaran dan ruang lingkup serta tanggung 

jawab. 1) Independensi adalah bebas dari 

semua kepentingan dengan berani menolak 

hal-hal yang tidak baik dan tidak 

memperhatikan  kepentingan pribadi; 2) 

Integritas dan objektivitas adalah jujur, tegas, 

adil; 3) Sasaran dan ruang lingkup adalah 

efektivitas, efesiensi, ekonomis dapat tercapai 

dengan biaya yang sebanding dengan resiko. 

4) Tanggungjawab adalah mengkordinasikan 

kegiatan dan memberikan rekomendasi 

dengan kriterianya  perencanaan dan ruang 

lingkup serta saran perbaikan dan tindak 

lanjut. Dengan semakin baik audit internal 

berfungsi diduga akan berpengaruh terhadap 

kualitas pelaporan keuangan internal. 

 

Teknik penentuan data yang digunakan dalam 

penelitian iniPengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis jalur (path analysis), yaitu 

menganalisis mengenai hubungan kausal dengan 

tujuan memisahkan pengaruh langsung dan 

pengaruh tidak langsung suatu variabel penyebab 

terhadap variabel akibat. Pengaruh langsung 

adalah pengaruh dari variabel eksogenus ke 

variabel endogenus yang dinyatakan oleh panah 

berkepala tunggal dari arah eksogenus ke 

endogenus, sedangkan pengaruh tidak langsung 

adalah pengaruh dari variabel eksogenus ke 

variabel endogenus melalui varibel lain. 

Disamping itu, variabel lain yang 

mempengaruhi variabel endogenus tetapi tidak 

teridentifikasi dinyatakan oleh epsilon Ɛ.Untuk 

menguji analisis yang digunakan, dilakukan 

secara verifikatif untuk menghitung apakah 

terdapat pengaruh antara kualitas produk dan 

efektifitas saluran distribusi terhadap kepuasan 

distributor: (1) Uji validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Untuk menentukan valid atau 

tidaknya instrumen tersebut adalah dengan 

membandingkan hasil perhitungan korelasi 

dengan tabel harga kritis dan r product moment 

pada taraf kepercayaan 95% atau taraf signifikan 

5%. Apabila hasil perhitungan r hitung lebih besar 

dibanding dengan nilai yang ada pada r kritis, 

maka instrumen dinyatakan sudah valid. 

Persyaratan minimum agar dapat dianggap valid 

apabila r kritis = 0,3 (2). Uji Reliabilitas Teknik 

pengujianreliabilitas menggunakan koefisien 

alpha cronbach dengan taraf nyata 5% (0,05). 

Untuk menilai reliabel tidaknya instrumen 

dilakukan dengan mengkonsultasikan hasil 

perhitungan alpha cronbach dengan angka tabel r 

hitung. apabila cronbach Alpha (α) > 0,70 maka 

reliabilitas pernyataan bisa diterima. (3). Uji 

Normalitas: data dilakukan sebelum data ordinal 

berdasarkan model-model penelitian yang 

diajukan. Uji normalitas data bertujuan untuk 

mendeteksi distribusi data dalam suatu variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang 

baik dan layak untuk membuktikan model-model 

penelitian tersebut adalah data yang memiliki 

distribusi normal. (4). Transformasi Data Ordinal 

Menjadi Data Interval (MSI): digunakan untuk 

merubah data ordinal menjadi skala interval 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun hasil pengujian mengenai tingkat 

validitas keempat variabel dalam setiap dimensi 

dan pernyataan pada kuisioner, dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: Dari hasil uji validitas 

variabel Profesionalisme (X1), sebanyak 20 

pernyataan yang kuisioner dinyatakan valid 

sebanyak 10. variabel Komitmen Organisasi (X2) 

sebanyak 12 pernyataan kuisioner dinyatakan 

valid sebanyak 8 dan Kualitas Pelaporan 

Keuangan (Y),sebanyak 8 pernyataan kuisioner 

dinyatakan valid serta variabel  Kinerja Internal 

Auditor(Z), ), sebanyak 6 pernyataan yang 

kuisioner dinyatakan valid sebanyak 5.diketahui 

bahwa 31 pernyataan kuisioner dinyatakan valid. 
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Uji Reliabilitas: Dari hasil pengujian 

reliabilitas di atas, diketahui bahwa untuk setiap 

variabel (α) > 0,7, sehingga variabel 

Profesionalisme (X1) 0,744 > 0,7, Komitmen 

Organisasi (X2) 0,974 > 0,7 dan Kualitas 

Pelaporan Keuangan (Y) 0,827> 0,7 serta variabel 

Kinerja Internal Auditor (Z) 0,977> 0,7 

dinyatakan sangat reliable. Uji Normalitas: 

Berdasarkan uji normalitas data dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test 

didapatkan hasil untuk variabel Profesionalisme 

(X1) p = 0,553 > 0,05, variabel Komitmen 

Organisasi (X2) p = 0,626 > 0,05, variabel 

Kualitas Pelaporan Keuangan (Y) p = 0,729 > 

0,05,  dan variabelserta Kinerja Internal Auditor 

(Z)p = 0,817> 0,05maka dapat disimpulkan 

semua data berdistribusi normal. 

Persepsi Responden tentang Variabel 

Profesionalisme (X1): untuk variabel 

profesionalisme tersebut berada dalam skala 

cukup baik dan dapat dideskripsikan dalam 

rentang skala 57,1 sampai dengan 74,7 berada 

dalam skala cukup baik. Persepsi Responden 

tentang Variabel Komitmen Organisasi (X2): 

untuk variabel komitmen organisasi tersebut 

berada dalam skala cukup baik dan dapat 

dideskripsikan dalam rentang skala 57,1 sampai 

dengan 74,7 berada dalam skala cukup baik dan 

Persepsi Responden tentang Variabel Kualitas 

Pelaporan Keuangan(Y): untuk variabel 

komitmen organisasi tersebut berada dalam skala 

cukup baik dan dapat dideskripsikan dalam 

rentang skala 57,1 sampai dengan 74,7 berada 

dalam skala cukup baik serta Persepsi Responden 

tentang Variabel Kinerja Internal Auditor 

(Z):untuk variabel komitmen organisasi tersebut 

berada dalam skala cukup baik dan dapat 

dideskripsikan dalam rentang skala 57,1 sampai 

dengan 74,7 berada dalam skala cukup baik Dari 

hasil analisis diperoleh besaran koefisien korelasi 

diantara variabel bebas yaitu hubungan antara 

Profesionalisme (X1) dengan Komitmen 

Organisasi (X2) didapat nilai sebesar 0,875 yang 

berarti mempunyai tingkat hubungan yang sangat 

kuat dan searah karena nilainya positif. 

Adapun hasil dari analisis data dengan 

mengunakan analisis jalur (path analysis) 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.1 

Hasil Analisis Regresi 

 
Model Beta t R 

Square 

Sig 

Profesionalisme (X1) 

terhadap Kualitas 

pelaporan keuangan (Y) 

0,947 6,712 0,552 0.000 

Komitmen organisasi 

(X2) terhadap Kualitas 

pelaporan keuangan (Y) 

0,652 4,651 0,552 0.000 

Profesionalisme (X1) 

terhadap Kinerja Internal 

auditor (Z) 

0,175 0,993 0,421 0.410 

Komitmen organisasi 

(X2) terhadap Kinerja 

Internal auditor (Z) 

-

0,105 

-

0,671 
0,421 0.630 

Kinerja Internal auditor 

(Z) terhadap  Kualitas 

pelaporan keuangan  (Y) 

0,873 5,777 0,552 0.000 

 

Sumber: Olah data 2014 

 

1.Menghitung seluruh koefisien jalur variabel X 

secara parsial terhadap Y dan Z, dengan 

bantuan SPSS 20.0 diperoleh hasil 

perhitungan: 

a. Koefisien jalur X1 terhadap Y (ρYX1) 

sebesar 0,947 

b. Koefisien jalur X2 terhadap Y (ρYX2) 

sebesar 0,652 

c. Koefisien jalur X1 terhadap Z (ρZX1) 

sebesar 0,145 

d. Koefisien jalur X2 terhadap Z (ρZX2) 

sebesar -0,105 

e. Koefisien jalur   Z terhadap Y (ρYZ) 

sebesar 0,873 

2. Untuk menguji hipotesis variabel X secara 

parsial terhadap Y dan Z, dengan bantuan 

SPSS 20.0 diperoleh hasil perhitungan sebagai 

berikut: 

a. Hipotesis H1 menyatakan bahwa 

profesionalisme mempunyai pengaruh 

positif terhadap kualitas pelaporan 

keuangan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

4.1 bahwa nilai koefisien path sebesar 

0,947dengan p = 0.000 (p<0.05) adalah 

tidak signifikan. Dengan demikian 

hipotesis 1 yang menyatakan 

profesionalisme mempunyai pengaruh 

positif terhadap kualitas pelaporan 

keuangansuportive 
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b. Hipotesis H2 menyatakan bahwa komitmen 

organisasi mempunyai pengaruh positif 

terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal 

ini dapat dilihat dari tabel 4.1 bahwa nilai 

koefisien path sebesar 0,652 dengan p = 

0.000 (p<0.05) adalah tidak signifikan. 

Dengan demikian hipotesis 2 yang 

menyatakan komitmen organisasi 

mempunyai pengaruh positif terhadap 

kualitas pelaporan keuangansuportive 

c. Hipotesis H3 menyatakan bahwa 

profesionalisme mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja internal auditor. 

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.1 bahwa 

nilai koefisien path sebesar 0,145 dengan p 

= 0.410 (p<0.05) adalah tidak signifikan. 

Dengan demikian hipotesis 2 yang 

menyatakan profesionalisme mempunyai 

pengaruh positif terhadap kinerja internal 

auditor ansuportive 

d. Hipotesis H4 menyatakan bahwa komitmen 

organisasi mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja internal auditor. Hal ini 

dapat dilihat dari tabel 4.1 bahwa nilai 

koefisien path sebesar 0,105dengan p = 

0.630 (p<0.05) adalah tidak signifikan. 

Dengan demikian hipotesis 2 yang 

menyatakan komitmen organisasi 

mempunyai pengaruh positif terhadap 

kinerja internal auditor ansuportive 

e. Hipotesis H5 menyatakan bahwa kinerja 

internal auditormempunyai pengaruh 

positif terhadapkualitas pelaporan 

keuangan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

4.1 bahwa nilai koefisien path sebesar 

0,873dengan p = 0.000 (p<0.05) adalah 

tidak signifikan. Dengan demikian 

hipotesis 2 yang menyatakan kinerja 

internal auditormempunyai pengaruh 

positif terhadapkualitas pelaporan 

keuangansuportive 

 

Pengujian Pengaruh Langsung dan Tidak 

Langsung 

 

Untuk menguji hipotesis 6 dan hipotesis 7 

yang menjelaskan pengaruh masing-masing 

variabel baik pengaruh langsung maupun 

pengaruh tidak langsung dapat dijelaskan pada 

tabel 4.2 sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Path Analysis 

 

Sumber: Olah Data 2014 

 

Pengaruh tidak langsung : 

1. Profesionalisme terhadap kinerja melalui 

kepuasan kerja = 0.145 x 0.873 = 0.126 

2. komitmen org. terhadap kinerja melalui 

kepuasan kerja = -0.105 x 0.873 = -0.091 

e1 = (1-0.421)
2
 = 0.335 

e2 = (1-0.552)
2
 = 0.201 

TABEL 4.2 
PENGARUH LANGSUNG 

DAN PENGARUH TIDAK LANGSUNG 

 
 

Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Pengaruh 

Total 

PX1Z 0,145  0,145 

PX2Z -0,105  -0,105 

PX1Y  

Pengaruh tidak 

langsung (melalui Z) 

Pengaruh langsung 

dan tidak langsung 

0,947  

0,126 

1,073 

PX2Y  

Pengaruh tidak 

langsung (melalui Z) 

Pengaruh langsung 

dan tidak langsung 

0,652 

-0,091 

0,561 

 

f.  Hipotesis H6Dari hasil diatas menunjukkan 

adanya pengaruh yang positif signifikan 

antara profesionalisme terhadap kualitas 

pelaporan keuangan melalui kinerja 

internal auditor dibawah 0,05 (p = 0.000), 

ini menunjukkan hipotesis 6 suportive. 

g. Hipotesis H7Dari hasil diatas menunjukkan 

adanya pengaruh yang positif signifikan 

antara komitmen organisasi terhadap 

kualitas pelaporan keuangan melalui 

kinerja internal auditordibawah 0,05 (p = 

0.000), ini menunjukkan hipotesis 7 

suportive. 
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Tabel 4.3 

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

 

 Hipotesis Kesimpulan 

H1 Profesionalisme 

internal auditor 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap kualitas 

pelaporan keuangan 

Suportive 

H2 Komitmen 

organisasi 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap kualitas 

pelaporan keuangan 

Suportive 

H3 Profesionalisme 

internal auditor 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap kinerja 

internal auditor 

Ansuportive 

H4 Komitmen 

organisasi 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap kinerja 

internal auditor 

Ansuportive 

H5 Kinerja internal 

auditor mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap kualitas 

pelaporan keuangan 

Suportive 

H6 Profesionalisme 

internal auditor 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap kualitas 

pelaporan keuangan 

melalui kinerja 

internal auditor 

Suportive 

H7 Komitmen 

organisasi 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap kualitas 

pelaporan keuangan 

melalui kinerja 

internal auditor 

Suportive 

 

V. KESIMPULAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang dikemukakan dan selanjutnya 

dibandingkan dengan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat dibuatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Profesionalisme internal auditor mempunyai 

pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan 

keuangan, hal ini ditunjukan dari hasil 

penelitian terhadap kualitas pelaporan 

keuangan akan baik bila ditangani oleh 

orang-orang yang professional terutama di 

dalam internal auditornya.  

2. Komitmen organisasi mempunyai pengaruh 

positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, 

hal ini ditunjukan dari hasil penelitian 

terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan 

adanya komitmen organisasi yang baik juga 

dan sebaliknya akan buruk atau jelek bila 

dalam suatu organisasi tidak atau belum 

memiliki komitmen yang solid dan baik.  

3. Profesionalisme internal auditor mempunyai 

pengaruh negative terhadap kinerja internal 

auditor, hal ini menunjukan dari hasil 

penelitian bahwa belum terintegrasinya 

ikatan dan profesi yang dijalankan sehingga 

tindaklanjut atau up dating sistem informasi 

dan keahlian dalam profesi tertinggal, hal ini 

menunjukan kinerja internal auditor belum 

sepenuhnya memiliki profesionalisme yang 

baik  

4. Komitmen organisasi mempunyai pengaruh 

negative terhadap kinerja internal auditor, hal 

ini menunjukan dari hasil penelitian bahwa 

kinerja internal auditor dalam melaksanakan 

tugasnya belum sesuai dengan apa yang telah 

di tentukan dalam peraturan dan perundang-

undangan sehingga hal ini perlu dilakukan 

pendidikan dan pelatihan serta up dating 

sistem informasi atau pengetahuan yang 

berkesinambungan dan berkelanjutan.  

5. Kinerja internal auditor mempunyai pengaruh 

positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, 

terbukti, dimana kinerja internal auditor 

berperan dalam meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan sehingga adanya 

peningkatan dalam pemerintah kabupaten, 

tentunya hal ini perlu ditingkatkan kembali 

agar cenderung lebih baik. 
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6. Profesionalisme internal auditor mempunyai 

pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan 

keuangan melalui kinerja internal auditor, hal 

ini menunjukan dari hasil penelitian bahwa 

profesionalisme yang dibuktikan dengan 

makin baiknya kinerja internal auditor 

memberikan dampak yang positip terhadap 

kualitas pelaporan keuangan oleh karenanya 

perlu di tingkatkan kembali agar lebih baik. 

7. Komitmen organisasi mempunyai pengaruh 

positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 

melalui kinerja internal auditor, hal ini 

menunjukan dari hasil penelitian bahwa 

komitmen yang terjalin dengan baik akan 

meningkatkan kinerja internal auditor dalam 

melaksanakan tugasnya ini merupakan bukti 

adanya keperdulian atau loyalitas terhadap 

organisasi akan pentingnya suatu komitmen 

yang terintegrasi dengan baik dalam 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. 

  

Kualitas produk dan efektifitas saluran 

distribusi secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan Distributor 
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How can NPD processes be designed to improve 

business performance? 
 

 

 

Abstraks 

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengajukan kerangka kerja konseptual faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap proyek Pengembangan Produk Baru (PPB) di dalam organisasi 

serta untuk menganalisa keterkaitan antar dan intra faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan 

kinerja bisnis dalam organisasi yang diformulasikan dalam isu dasar ―Bagaimana proses PPB 

dapat dirancang untuk memperbaiki kinerja bisnis perusahaan‖.  Lima topic diajukan untuk 

mengatasi permasalahan ini yakni PPB, Kinerja Organisasi dan Model Mental Eksekutif; 

Stratejik dan Konteks Struktural dari PPB; Proses dan Pengembangan Produk; Manajemen 

Portofolio dan Inovasi Titik Akhir.  

 

Kata kunci: PPB, keterkaitan, kinerja bisnis, model mental, manajemen portofolio 

 

Abstract 

The objective of this report is to propose the conceptual framework factors in establishing the 

New Product Development (NPD) within the organization, as well as to analyse the 

interconnected between and amongst the conceptual framework factors to improve its 

business performance within the organization through the formulation of the core issue of 

―How can NPD process are designed to improve companies‘ business performance‖.  Five 

topics are proposed to overcome with these issues, namely NPD, Organization Performance 

and Executive Mental Model; Strategic and Structural Context of NPD; Product and 

Development Process; Portfolio Management; and Front End of Innovation.   

 

Key words: NPD, interconnected, business performance, mental model, portfolio 

management 
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INTRODUCTION 

Many believe that establishing an 

innovation through making a New Product 

Development (NPD) is becoming leverage factors 

for companies to achieve their sustainability in the 

future.   According to Schilling and Hill (1998), 

the importance of NPD has grown dramatically 

over the last few decades as a dominant driver of 

competition in many industries.  Furthermore, as 

mentioned by Cooper (2005) recently, the 

development of new and improved products in the 

organization has crucial to the survival and 

prosperity of the modern corporation.  It is 

supported by Newey (2007a) who argue that NPD 

is not a choice; it is essential for companies‘ 

going concern, because of NPD plays an 

important role in building companies‘ competitive 

advantage (Salomo, Weise, & Gemunden, 2007).  

Therefore, Newey (2007a) pointed out that NPD 

directly affects business performance overall, 

including revenues, profits, companies‘ growth 

and shareholders‘ values.   

A recent data and survey analysis which 

conducted by Forbes Magazine in August 2014 

proves that the world top innovative companies 

could give benefits not only for their shareholders 

but also to all stakeholders; and the most 

important is could   extend their existence in the 

world business for the long lasting operations.  In 

other words, innovation and NPD is the main 

issues of the organizations to secure their 

positions in the competitive global world.  

 

PROBLEMS 

In fact, not many organizations succeed in 

delivering NPD projects to improve their 

businesses performance.  Cooper (2005) found 

that only 56 percent of businesses‘ NPD projects 

achieve their financial goals and only 51 percent 

are launched on time.  As being warned by Mahle 

(2007) that managing innovation such as NPD 

project is difficult, due to requiring an 

overwhelming processes and involving many 

people in the cross department functions within 

organization.   

However, Veryzer (2005) convinced that 

companies can improve their performance 

through implementing NPD designed processes 

which aligned with the organizations‘ strategies.  

In addition, Madhavan and Grover (1998) 

noticed, the success of an NPD designed 

processes can be determined through their 

effectiveness and efficiency factors.   

 

The effectiveness means such design should relate 

to the degree to which the product meets markets 

or customers‘ requirements; and efficiency means 

such NPD designed process based on companies‘ 

resources and capabilities. In overall, the best 

NPD designed process should be fit to the 

business strategic, fulfill the market requirements 

and be supported by organization‘s resources. 

 

OBJECTIVES AND PROPOSE ANALYSIS 

 

The objectives of this article are to: 

 propose the  conceptual framework factors of 

establishing the NPD within the organization, 

and 

 analyse the interconnected between and 

amongst the conceptual framework factors to 

improve its business performance within the 

organization 

 

The author tries to propose the framework 

analysis to discuss of the core issues of NPD 

project, that is, “How can NPD processes are 

designed to improve companies’ business 

performance?”    
 

METHODS 

To discuss this issue the author applies a 

qualitative description through search, review and 

analyse the literatures‘ study, including books, 

scholarly journal and other related articles.   

 

LITERATURE REVIEWS AND CONCEPT 

FRAMEWORK  

To explain the core issues, this report is 

divided into five topics which is connected one to 

another, they are : (1) NPD, Organization 

Performance and Executive Mental Model; (2) 

Strategic and Structural Context of NPD; (3) 

Product and Development Process; (4) 

Portfolio Management; and (5) Front End of 

Innovation (see Figure 1). 

 
Figure 1. The Propose Framework of 

Interconnected NPD Factors 
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1. NPD, ORGANIZATION 

PERFORMANCE AND EXECUTIVE 

MENTAL MODEL 

 

Concept definition and topic summary  

 According to Kahn (2005:595), NPD is 

defined as ―the overall process of strategy, 

organization, concept generation, product and 

marketing plan creation and evaluation, and 

commercialization of a new product‖.  Similarity, 

Barclay, Dann and Holroyd (2000) pointed out 

that the term NPD is about involving and 

managing a range of projects from products that 

are totally new to the world.  The objective of 

NPD is to translate an idea into a tangible 

physical asset (Davila, 2000).  Meanwhile, 

organization performance is defined as a set of 

processes that help organizations optimize their 

business performance (Wikipedia, 2007) to 

achieve goals such as profits, organizations‘ 

growth and increasing shareholders‘ values 

(Newey, 2007a).  It is a function of the total 

contribution of single products to organization 

performance (Newey, 2007a).   The terms of 

mental model is viewed as the concept of 

―paradigm-an integrative set of ideas and 

practices that shape the ways people view and 

interact with the world‖ (Senge, nd).  

Furthermore, Senge (2006) elaborated that mental 

models is a ―deeply ingrained assumption, values 

and images which frame how people think and act 

about  the world surround them‖. Therefore, an 

executive mental model means how the top 

management‘s view, think and perform about 

their organizations.   

To sum up, these three concepts can not be 

separated, because they are interconnected.  The 

good innovation projects (NPD) can not run well 

if there is no support from the top management. 

As a consequence, the organizations will lose 

their competitiveness and could not achieve the 

organizations‘ business performance in the future.  

On the contrary, an effective mental model from 

executive can enhance and boost relationship 

between NPD and healthy business growth to 

organizations‘ performance (Newey, 2007a).  

  

Concept importance and challenges  

The importance of NPD as successful 

factors for improving the organization 

performance has already known widely, which is 

aligned with the common goals of the 

organization.  As we all know, the goal of  

 

organization is to creating financial value over 

time through gaining competitive advantages and 

continually improving organizations‘ core 

competencies (Newey, 2007c).  Moreover, the 

NPD projects are viewed as enabler factors to 

improve business performance and become 

companies‘ core competence in the future 

(Newey, 2007a).  In essence, NPD can directly 

affect organizations‘ business performance 

overall by improving revenues, profits and 

shareholders‘ values.  As coined by Cooper 

(1990), eighty percent of CEOs in the USA 

believed that their organizations would be much 

more dependent on the NPD in the years ahead.  It 

is supported by Wheelwright and Clark (1992) 

research who stated that the long term 

competitiveness of any company depends on the 

success of its product development capabilities 

for improving market position, financial 

performance, creating new industry and renewing 

the organization. 

Nevertheless, only a few organizations can 

benefits from such innovation projects.   In fact, 

the failure rate of NPD projects in the USA 

companies is in the range of 40 to 90 percent 

(Judson, et al, 2006).  In similar way, Barclay, et 

al (2000) found that only about 10 percent of all 

products developed make a significant 

contribution to the companies‘ sales and profit. It 

is more being worsened by much top management 

mind, who own mental models that view so much 

misconceptions about NPD projects in 

organizations.  They saw NPD projects neither 

their areas nor responsibilities; rather than is 

viewed as only for engineers‘ problems.  

Therefore, NPD is shown as an expense and 

should be minimized; and also NPD should be 

treated as a number one hundreds priority in the 

organizations (Newey, 2007a).  In fact, as warned 

by Peters (1990) in his article ―Get innovative or 

get dead‖ not so many organizations, are ready to 

design and implement such innovations.  Other 

challenges for organizations are related to new 

products conception that should link with the 

capabilities and the customers; and how to make 

the real new products to boost company‘s 

performance (Newey, 2007c). 

2. STRATEGIC AND STRUCTURAL 

CONTEXT OF NPD 

Concept definition and topic summary  

 According to Sull (2005:137), 

strategic context is defined as ―an organization‘s 

official strategy that stimulate initiative consistent  
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with the strategy‖; whilst structural context is 

defined as ―organizational levers, such as 

information systems, performance goals, 

organizational design that can be manipulated by 

top management to influence indirectly what type 

strategic initiatives are defined and selected‖. 

As coined by Burgelman (2005), NPD is 

enterprise-wide effort.  It means it is involving 

both upper and lower level position within 

organization.  In other words, NPD takes place in 

both strategic and structural levels of the 

organizations.  In the strategic level, NPD should 

be viewed as part of company‘s big plan for 

competing and choosing and marketing of 

selected products.  Burgelman (2005) asserted 

that strategy can be both top-down or bottom-up 

approaches. Whilst in the structural level, it 

involves the administrative process, day-to-day 

operations and includes how resources are 

allocated (Newey, 2007b).    Therefore, strategic 

and structure context has importance factors to 

develop NPD projects in organizations.  The 

biggest challenges are how strategic and structural 

context can influenced NPD projects works 

through selection, retention and variation 

resources allocation within organization internal 

processes and in line with the competitive markets 

and customers‘ requirements?  Borrowing the 

terms of organization evolution theory, 

Burgelman (2005) explained these three 

processes. An internal variation refers to the 

following new projects and what kind or projects 

will be appears in the coming events within 

organization.  This process occurs through 

individual innovation and entrepreneurship. 

Selection processes refer to ways of deciding 

which projects should organization invest in and 

these processes taking place through 

organizations‘ administrative and cultural 

mechanism. Whilst retention means what projects 

should be built as core competencies for 

organization (Newey, 2007b). 

In summary, as discern by Bower, Doz 

and Gilbert (2005), the structure and process 

characteristic of resource allocation have 

important implication for organization strategy 

(see Table 1).  In other words, getting strategy-

making right is paramount for organization that 

should consider resources allocation within 

organization and adaptive to the external 

environment. 

Table 1. Implications for organization strategy 

The allocation of resources and execution of 

process determines strategic outcomes 

Operating managers can play a significant role in 

shaping strategic outcomes 

Structure influences operations and shapes 

resource allocation (structure shapes strategy) 

 Source: adapted from Bower, Doz, Gilbert 

(2005:15)  

3. PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS 

Concept definition and topic summary  

 Kahn (2005:601)) defined product 

development process as ―set of tasks, steps, and 

phases that describe the normal means by which a 

company repetitively convert embryonic ideas 

into salable products or services‖.  It is a series of 

real options with reducing uncertainty overtime 

(Lint and Penning, 2001).  As emphasize by 

Newey (2007c), the goal of NPD process is to 

remove uncertainty to the certain condition where 

organization could create information set to 

describe and define how to manufacture, market 

and support such products.  In essence, NPD 

process has three important issues, they are: who 

contributes this process; when such process 

should be contributed; and what criteria 

requirements for such process (Newey, 2007c).  

By having a formal NPD process, organizations 

will benefits in the future due to an ability to 

predict Return on Investment  in the beginning of 

process; gain best practice implementations 

through learning by doing processes; and become 

organization learning to building corporate 

memories through codifying such processes 

(Newey, 2007c). 

 In line with the notion, 

development process has a function to transform 

product definition into an information set that 

describes how to manufacture, sell, use and 

support the proposed new product through 

Product Development; Manufacturing 

Development,  Market Development and Market 

Introduction processes (Newey, 2007c) – See 

Figure 2. 
Figure 2.  New Product Development Process Areas 

 

 Source: Newey (2007c) Lecturer Notes 



  88  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Product Development starts with 

product definition information and the project 

plan and then thoroughly creates and codified 

knowledge concerning the detail product design, 

how the product works, key assumptions made in 

its development and constraints on product 

operation.  The best practice is to creating the best 

possible product definition and then gets the 

product out to market as early as possible.  

Meanwhile, the Manufacturing Development aims 

to transform information about product 

requirements and project plan along with an 

understanding of the relating product design into 

knowledge required to manufacture a cost-

effective and reliable product.  Next, the Market 

Development has function to transform 

information about product plans and product 

definition into knowledge and communications 

required to sell and support the new product.  A 

key output of this process is a marketing plan.  

The final step is the Market Introduction that 

creates awareness of a new product in the market 

place and then builds order to targeted levels 

(Newey, 2007c). 

According to Barclay et al (2005) there are 

two common models being used for organizations 

to conduct their product development processes, 

i.e.: through 13 step processes from initial 

screening to market launching; and stage-gate 

process which is characterized by several stages; 

decision gates; cross boundaries; multi-

disciplinary approaches; and speed and quality 

execution.  However, stage-gate process has 

found increasing favour for practitioners today 

(Barclay et al, 2005).   Fundamentally, Cooper 

(1990) argued that stage gate system is recognized 

that product innovation is a process and it can be 

managed. Each gate is characterized by a set of 

deliverables or inputs, a set of exit criteria and an 

output (Cooper, 1990, See Appendix 1).  

Moreover, as notified by Newey (2007c), each 

stage in the process has a job to do in reducing 

key uncertainties about technical and commercial 

feasibility of the new product concept; as 

consequence each stage must be executed to reach 

the gate. He also convinced that stage-gate 

process is the best way to manage the NPD 

process in organization (Newey, 2007c). 

Concept importance and challenges  

 As argued by Newey (2007c), 

stage-gate process has importance for 

organization especially for NPD professionals; 

because of understanding such process will give 

them knowledge about designing,  

managing, diagnosing and prescribing NPD 

process in proper ways. Aside from that, Schmidt 

(2005) clearly explained why applying good 

stage-gate decisions are important.  It is because 

of several reasons, such as: (a) developing new 

product is expensive; (b) the cost and time to 

complete each subsequent stage of the NPD 

process often increases significantly; (c) 

organizations most always have many more ideas 

and product concepts than funding availability; 

(d) slow decisions lengthen product development 

time; (e) weak decision damage new product 

efforts; (f) as projects move forward, it becomes 

increasingly difficult for managers to stop them.  

In nutshell, every stage and gate is trying to 

remove key uncertainties about a new product, 

and as a result can determine which the best 

product that allowed receiving investment 

(Newey, 2007c).   

 From extensive research, Barclay et al 

(2005) found, although have many advantages, 

some pitfall also occur when applying stage-gate 

process in organizations (Table 2).  Fortunately, 

as assured by Cooper, Edgett and Kleinschmidt 

(2000), the best practice of stage-gate process 

putting in place can give a more effective 

portfolio management within organization 

because of three reasons: improvement of 

information quality; the gates should kill a poor 

project, therefore can improve the overall quality 

of the portfolio management; and a gate process 

involves senior management in the right ways. 

 

Table 2. Stage-gate process – advantages and 

disadvantages 

Advantages Disadvantages 

Improves product 

development success 

rates 

Earlier detection of 

failures 

Decisions are more 

rigorous and transparent 

Continuous measures of 

project status 

Customer oriented and 

driven 

Improved teamwork and 

better communication 

Reduced recycling & re-

work 

Better market launch 

Better time management 

and reduced cycle time 

Too much reliance on 

inter-functional co-

operation 

It takes too long 

It stifles creativity 

A lack of real control 

Problems in defining the 

go/kill measures 

It is limited to certain 

types of product 

development 

Source: Adapted from Barclay et al (2005). 
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4. PORTFOLIO MANAGEMENT 

Concept definition, challenges and importance 

 Portfolio Management (PM) is defined as 

a dynamic decision process, whereby a business‘s 

list of active new product or project is constantly 

updated and revised (Cooper, et al, 1997).  In 

addition, Kahn (2005:599) defined PM as ―a 

business process by which a business unit decides 

on the mix of active projects, staffing, and money 

budget allocated to each project currently being 

undertaken‖.   

As mentioned by Newey (2007f), PM in 

organization is consisting of:  new projects, that 

are need to be evaluated, selected and prioritized; 

existing projects, that might be accelerated, killed 

or deprioritized; and resources, that are need to be 

allocated and reallocated to active projects.   

Due to PM is placed in the upper level of 

organization, therefore, PM can not be separated 

with organization strategy, which means PM and 

planning in organization strategy should be linked 

to each other  (Newey, 2007e) – See Figure 3.  In 

line with that notion, Kahn (2005) using Pipeline 

Management term to describe that portfolio 

management is a process that integrates product 

strategy, project management, and functional 

management to continually optimize the cross-

project management of all development-related 

activities. 

 

Figure 3. Strategic Planning and Portfolio 

Management 

 
Source: Newey (2007f) Lecturer Notes 

 

As coined by Cooper et al (2000) PM is a 

fundamental to successful of NPD.  However, 

Cooper et al (2001) argued that PM for product 

innovation such as NPD is critical to new product 

success.  As a result, PM is an area where most 

companies are weak.  It is support by Bradford 

(2007) studies who found that only 25 percent of 

companies had figured out how to implement a 

well PM in their organization; consequently only 

40 percent organization of having effective PM 

practices. 

At least four factors can describe why 

these conditions happen (Newey, 2007e): (1) PM 

always deal with changing external environment, 

which means there are so many uncertain and 

unreliable information related to future events and 

opportunities; Therefore, (2) Status and prospects 

for projects is constantly changing; (3) Because of 

projects have different stages of completion, it is 

difficult to make comparison amongst projects 

that related to resources allocation priorities; (4) 

Limited of organizations‘ resources of allocation 

and trade-off problems. 

Another PM problems that being 

described by Cooper et al (2000) includes, 

unbalancing resources availabilities and 

capabilities of organization, which means so 

many projects to be handled, but not enough 

resources; project selection methods fail to 

distinguish which the best one; fail to make 

go/kill decision due to lacking and not enough 

solid information; and too many small projects 

with a few make a champion products.  In 

addition, Loch and Kavadias (2002) argues that 

the most important challenge is how to select PM 

within a budget constraint. 

Nevertheless, it is undoubtedly that PM 

has many benefits and important for organization 

to secure its position in the future if it is being 

managed in a proper ways.  As pointed out by 

Cooper et al (2000) organization can benefit by 

implementing PM because of following reasons: 

1. Financial; PM can maximize return on 

R&D and technology investment; 

2. Maintaining organization‘s business 

competitive position to increase sales and 

market share; 

3. Allocating scarce resources effectively; 

4. Creating link between project selection 

and business strategy; 

5. Focusing on rigorous ones; 

6. Balancing between projects and 

investment for short and long terms 

objectives; 

7. Communicating project priorities across 

organization; 

8. Providing better objectivity in project 

selection. 

5. FRONT END OF INNOVATION 

Concept definition and topic summary  

 The Front End of Innovation and is 

also known as the Fuzzy Front End (FFE) 

is defined by those activities that come  
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before the more formal and well-structures NPD 

process; and it often involving a chaotic, 

unpredictable and unstructured activities (Koen, 

2005).  It refers to as being ―fuzzy‖ because it is 

engaging of the large amounts of uncertainty and 

unclear decision makers (Newey, 2007d). 

Similarity, it often occurs in the earliest stage of 

the NPD process and roughly is meant to denote 

all time and activity spent on idea prior to the first 

official group meeting (Reid & Brentani, 2004).  

Meanwhile, Zhang and Doll (2001) defined FFE 

as environmental uncertainties and critical for 

NPD project success.  The objective of the FFE 

stage is to conceive of new product ideas, select 

the best and create specific product definitions 

and a business case for why the product concept 

should proceed to development, where much 

larger funding is required (Newey, 2007d).  

Furthermore, he stated that the FFE aims to 

remove key uncertainties in developing product 

key success areas.   

However, as warned by Koen et al (2002) 

FFE is one of the weakest areas of the innovation, 

because the FFE is fundamentally different from 

NPD.   At least, there are four main differences 

between NPD and FFE (Koen et al, 2002):  

(1) FFE work is not structured, but is 

experimental and often involves 

individuals instead of multifunctional 

teams; 

(2) FFE work is so early that revenue 

expectations are uncertain; therefore, it is 

often not possible to predict 

commercialization dates; 

(3) Funding for FFE work is usually variable; 

(4) FFE work results in strengthening a 

concept, and not achieving a planed 

milestone. 

In the real world, every organization can 

act differently implementing the FFE works.  This 

means, FFE work can be applied in-house or be 

outsourced (Newey, 2007d).  In-house FFE refers 

to FFE, development and commercial stages are 

all done inside one organization.  Whilst, 

outsourcing means, the FFE stages might be is 

doing separately in a certain arrangement 

organization.  At the end, three of the FFE key 

outputs can be resulted, they are: (a) queue of 

possible new product opportunities; (b) product 

concepts progressed; and (c) product definitions 

(Newey, 2007d). In the same way, Kim and 

Wilemon (2002a) concluded there are three main 

FFE results, i.e.: identifying opportunities and 

preparing a clear product concept; developing  

relationships internally and/or externally; and 

speeding the process.   

Concept importance and 

advantages/disadvantages  

 As argued by Newey (2007d), anyone in 

the organization can involve in the FFE works, 

including R&D, marketing, manufacturing 

employees and senior management. In addition, 

Markham and Kingon (2004) examined the best 

type of people involved that can enhance the FFE 

implementations. There are six list of 

characteristics of people should be involved in 

such works, namely: (1) personality traits; (2) 

experience and background; (3) intuition people; 

(4) formal and informal position in organization; 

(5) sources of influence; and (6) organizational 

support. 

 The FFE has a key importance in the NPD 

process in organization because of it can removes 

sufficient uncertainty about whether project 

should obtained further development funding or 

not and can be source of competitive advantages 

in organization (Newey, 2007d).  In terms of 

benefits, at least three major FFE development 

advantages can be obtained, namely: (1) can 

deliver superior value to customers, as a result, 

better financial performance for organization; (2) 

can generate a continual supply of new product 

concepts; (3) can reduce project risks.  In overall, 

a competitive resource can be gain within this 

process. 

 Nevertheless, some potential 

pitfalls can happen (Newey, 2007d), such as: (1) 

FFE activities are often undefined and poorly 

managed (inconsistencies and late corrections 

problems); (2) late corrections of technical 

problems;  as results, increasing in manufacturing 

costs and a relate to declining in overall revenue 

and profit margin; (3) the more costly mistake, the 

longer it takes for recover costs from sales and the 

shorter market windows (the period where 

generating real profit over and above costs). 

To cope with those conditions, Kim and 

Wilemon (2002a) suggested some considerate 

factors reducing the fuzziness level in 

organization, as follows: 

a. assigning a FFE manager or a team; 

b. providing organizational support for FFE 

activities; 

c. understanding the sources of FFE ambiguity; 

d. building an information system; 

e. developing relationships with supporters, 

partners and alliances 
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DISCUSSION AND ANALYSIS 

 

1. NPD, ORGANIZATION 

PERFORMANCE AND EXECUTIVE 

MENTAL MODEL 

 

Managing concept and the best practices 

implementations 

 As mentioned by Barclay et al (2000), at 

least three key important areas should be 

considered to managing and developing an 

effective NPD in today‘s competitive 

environment, they are: people who involved; 

organization structure; and organization 

technology and resources.  It is understood that 

managing innovation or NPD project is difficult, 

risky and has so many challenges for 

organizations (Handfield & Lawson, 2007).  

However, Mahle (2007) argued that the biggest 

challenge is not occurred in an invention, but 

place on how to execute the innovation in a 

proper ways.    In other words, it needs an 

effective mental model from leaders to make the 

best decision which related to the NPD projects 

execution.    According to Newey (2007a), at least 

two aspects of effective mental models should be 

owned by organizations top executive who 

dealing with the NPD projects, they are: 

understand how and why the importance of NPD 

as enterprise-wide system for organizations‘ 

growth and evolution; and understand how such 

systems are determined by succeeding at the 

product level.  In addition, Newey (2007a) stated 

that building an NPD projects need to involve of 

all levels of management and functional expertise 

in organization.  Therefore, top management 

should encourage the creativity and create the best 

environment in which innovation operates; 

because of as finding by Page (1993), one fourth 

of successful implementing NPD projects are 

determined by top management support.  From 

that reason, Hill and Levenhagen (1995) pointed 

out that the top executive must develop a vision or 

mental model of how environment works 

(sensemaking) and should be able to 

communicate to others and then gain support from 

them (sensegiving).  In similar way, Madhavan 

and Grover (1998) suggested that top 

management should view NPD projects as 

knowledge creation activity and empower NPD 

teams to engage for such activity; therefore all 

organization benefits from these processes. 

 

An interrelated concept with the core issues  

In relation with the core issues of “How 

can NPD processes are designed to improve 

companies’ business performance?”, Mahle 

(2007) proposed two criteria to overcome such 

issue: (1) organization should enable to team 

design practices, not merely design team; means 

all involving parties should work together by 

bringing multiples perspectives to solve problems 

and share specialized insight across range of 

products; (2) organization should design and 

produce product that immediately compatible 

with companies‘ resources and capabilities.  In 

other words, to implement a successful NPD 

project improving its business performance, as 

convinced by Shum and Lin (2007) organization 

should considered four successful factors, they 

are: fit with the strategic and have shared vision; 

have market orientation; resources availabilities 

and capabilities; and have collaborative and 

communicative environment.  

Nevertheless, as noticed by Wind and 

Mahajan (1997), there are four critical issues 

should be considered to apply NPD projects in 

organization, they are: the NPD output, context, 

scope and processes.   

 

2. STRATEGIC AND STRUCTURAL 

CONTEXT OF NPD 

Managing concept and the best practices 

implementations 

 From Calantone, Vickery and Droge‘s 

(1995) point of view, the NPD activities should be 

started from the strategic level where companies‘ 

CEOs recognize strategic values, vision and 

mission of organizations.  It is because; they 

asserted that there is no roadmap showing the 

right way to perform NPD effectively in 

organizations.  However, Burgelman (2005) saw 

differently; he argued strategic and structural 

context can be influenced directly toward NPD 

activities both through bottom-up strategy which 

means structure context shaped strategy or top-

down strategy which means strategy shaped 

structure.   

 The best practices implementation occurs 

when corporate strategy aligned with changes in 

the external environment which means customers; 

and at the same time it aligns with the 

organization‘s structural context which means the 

ways organization allocated its resources (Newey, 

2007b).   



  92  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In contrast, ineffective practices occur 

where corporate strategy misaligns either with 

external environment or with an organization‘s 

structured.   

 In essence, strategic and structure concept 

is determined how resources allocation process 

within organization affect NPD projects works 

that aligned with the organization strategy and its 

external environment (Gilbert, 2005). 

 The advantages managing such concept is 

providing for practicing managers to have certain 

skill level of strategic recognition; understanding 

when to make decision because the changing 

markets environment and to equipped managers 

about managerial adaptability skills in strategy 

making to help organizational sustainability in 

future (Newey, 2007b).  

 

An interrelated concept with the core issues  

 To overcome with the core issue, NPD 

projects should be designed aligned with the 

strategic and structural context to improve 

business performance; which means such 

designed should meet both of market‘s 

requirements (environment) and organization‘s 

resources allocation processes.  In a nutshell, as 

warned by Newey (2007b), strategy making and 

resource allocation in NPD largely occur through 

processes of portfolio management. 

 

3. PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS 

Managing concept and the best practices 

implementations 

 NPD process can work efficiently if NPD 

professionals have the knowledge about 

fundamental process management principles in 

organization (Newey, 2007c).  In addition, Newey 

(2007c) assured to have an effective development 

process in organization, four improvement 

principles should be considered, i.e.: (1) assessing 

and monitoring the maturity of the present NPD 

process across all parts of such process through 

implementing process maturity scale; and (2) 

managing the NPD process as an Information 

Assembly Line which means for each point there 

is an additional information value consistently 

along the stage-gate chain ; (3) managing the cost 

of quality principle to detect and avoid over 

investment problems; and (4) building 

organizational memory through developing 

product data management system.   Therefore, it 

needs good checklist criteria for each stage and 

gate; and should be conducted a tough screening 

process at early gates in the beginning process 

(Newey, 2007c). 

 

For best practices in organization, 

Christensen (1997) suggested considering five 

step implementations, they are: sharing ideas to 

all involving people in organization; standardizing 

the term used through using the product 

development funnel framework; always link to 

the organization‘s strategy; determining projects 

classification; and codifying project in a project 

charter or contract book in the organization‘s 

information system.  It is support by Wheelwright 

and Clark (1992) notion to applying Aggregate 

Project Planning (APP) approaches through 

mapping process what types of development 

project should be done by organization 

(breakthrough, platform or derivative projects).  

By creating such APP management, it can build a 

set of projects that is consistent with 

organization‘s development strategies.  In other 

words, every organization should pursue the 

projects that match its opportunities, business 

strategy and its resources availability (Newey, 

2007c) 

 

An interrelated concept with the core issues  

As argued by Lu and Botha (2006), 

process development is technically difficult and 

time critical in one side, however it is 

competitively important for organization going 

concern.  Therefore, to in line with the core issues  

they suggest to fulfill process development 

requirements, such as considering product and 

process quality; smoothing and fast ramp-up 

process; relating to the cost performance; 

accelerating product realization; and to build 

sustainable competitiveness of product (Lu & 

Botha, 2006). 

 

4. PORTFOLIO MANAGEMENT (PM) 

Managing concept and the best practices 

implementations 

There are four goals of PM, as follows 

(Cooper, et al, 1998):  

a. Value maximization, means selecting 

projects that can maximize the value of all 

projects in the pipeline management 

(mostly determined by financial 

approaches); 

b. Balance the right mix of projects, means 

selecting projects in order to reduce risks 

problems in future;  

c. Achieving a strategically aligned portfolio, 

means PM should fit with the organization 

strategies; 

d. Right number of projects for the limited 

resources available. This term related  
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to the resource allocation and capabilities of 

organization behave.  

 To choose which projects should be 

selected in the PM, there are four methods/tools 

being proposed by Cooper et al (1998) which 

aligned with the above PM goals, as follows: (1)  

Net Present Value; Expected Commercial Value; 

and Scoring Model methods.  These methods only 

consider money as the most factors to select PM 

in organizations or is as known as financial 

approach methods; (2) A balanced portfolio 

method aims to develop projects balanced in 

terms of a number of key parameters, such as high 

risk against blue-chip stocks and balance across 

industries through using visual chart and risk-

reward bubble diagram; (3) Strategic methods, 

means building strategy into the portfolio through 

applying strategic bucket approach; (4) the right 

number of project methods through using 

resources demand against capacity chart.  From 

their research, Cooper et al (1998) found although 

financial methods has chosen as the most popular 

amongst organization; in reality, strategic 

methods is a better approach in terms of 

performance rating for each portfolio method.    

As asserted by Cooper et al (2000), the 

best practices to implement PM tools/methods by 

linking with the stage-gate processes and portfolio 

review in two different approaches:  

a. The Gates Dominates approach. This is 

best for large organization in mature 

business where projects portfolio is a 

relatively stable (Newey, 2007e).  The 

focus is on in-depth reviews of individual 

projects and making sound go/kill 

decisions at stage-gates.  PM is added to 

the process through making gates a two-

part decision; the first part is go/kill 

decision on the project, whilst the second 

part introduces portfolio reviews by 

prioritizing the project for resources 

relative to all other projects (Appendix 2) 

Portfolio Review Dominates approach. This is 

best for organizations that always facing a more 

dynamic and constantly changing portfolio of 

projects, such as software and electronic firms.  

This approach much more focus on portfolio 

review which done in the extended gate 

2/portfolio decision (Appendix 3). 

To cope with such ambiguity, Patterson (2005) 

suggested to conduct a comprehensive evaluation 

of portfolio planning and management capability 

in four organization performance areas, 

namely: (a) strategic direction that involve key 

members of the business leadership team; (b) 

portfolio level of merit for the business return 

expected; (c) project execution; and (d) new 

product related resources. 

 

An interrelated concept with the core issues  

 As mentioned previously, the best practice 

of PM tools occurs through implementing 

strategic methods approach.  This means NPD 

process can be succeed to improve business 

performance if the right PM methods have been 

chosen which inline with the core issues. On the 

contrary, if organizations fail to manage product 

portfolio effectively, it can results in mediocre 

products, long cycle times and gloomy futures 

(Cooper et al, 1998). 

 

5. FRONT END OF INNOVATION 

Managing concept and the best practices 

implementations 

 According to Reid and Brentani (2004) 

FFE works are influenced by three perspective 

innovation level, namely individual, organization 

and environmental level.  In the individual level, 

it focuses on the role of individuals in supporting 

and forwarding innovations within networks and 

organizations.  Whilst, in the organization level, 

involves organizational level processes (product-

project-organization) in conjunction to creation, 

development and marketing of new products.  

Finally, in the environment, the innovation is an 

environmental-level phenomenon.  By managing 

this FFE phases, the organizations are more likely 

to win innovation race amongst competitors (Kim 

& Wilemon, 2002b). 

Koen et al (2002) proposed to manage the 

best practices of FFE implementation through 

applying New Concept Development (NCD) 

model.  This NCD model is based on considerable 

research into best practice FFE activities.  The 

aim of this model is to generate viable and 

valuable product concepts that can be passed onto 

NPD or sold to another company.  The NCD 

model consists of three key parts: (a) the engine 

of bull‘s eye or controllable factors, such as 

leadership, culture and business strategy; (b) the 

inner spoke areas or five controllable activity 

elements, including opportunity identification, 

opportunity analysis, idea generation and 

enrichment, idea selection and concept definition; 

(c) uncontrollable or external factors, such as 

distribution channels, law, government policy, 

customers, competitors, political and economic 

climate.     
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Due to has a circular shape to suggest that ideas 

are expected to flow, circular, and iterate between 

and among all elements that can give an 

opportunity to revise and strengthen the concept.   

This shape reflects the iterative and unpredictable 

nature of the creativity. As a result, this model 

provides a common language and definition of the 

key components of the FFE. Therefore, this NCD 

model can turn good ideas into real product 

concepts. 

 Other useful tools for obtaining best 

practices implementing in FFE works is through 

applying Technology-Product-Market (TPM) 

linkage (Markham & Kingon, 2004). Three main 

benefits applying TPM tools for FFE through 

TPM worksheet, as follows: 

a. can find technical advantages or a 

technology core competency for 

organization; 

b. can develop product concepts to create 

product uniqueness; 

c. can specify how the product meet market 

requirements 

By implementing both models (NCD and TPM), 

organization can clearly define the product 

concept and reduce uncertainties to deliver in the 

next process (NPD process).    

 

An interrelated concept with the core issues  

 Related to the core issues, Newey (2007d) 

proposed the foundations for FFE best practice to 

conduct by each organization that need 

implementing such process, including: (a) linkage 

to organization‘s goals; (b) enhance and create the 

organization‘s core competence; (c) produce 

Technology-Product-Market Linkage Plan; 

(d) produce product concepts that can reduce 

uncertainty.  In other words, NPD process can be 

designed properly to improve business 

performance, if previous work in the FFE process 

has been done and could clearly defined the NPD 

concept which inline with the organization 

strategy and market requirements.   

 

CONCLUSION 

It is undoubtedly that NPD is a paramount for 

organization to improve its business performance, 

present and in future.  However, not many 

organizations can gain from such process, due to 

it is difficult to determined on how and what NPD 

processes should be designed, which related to the 

core issues of this report. 

 

This report has proposed the importance 

topics which could implementing NPD processes 

smoothly within organization.   Topic 1, NPD, 

Organization Performance and Executive 

Mental Model described the definition of NPD, 

its nature and characteristics that affect to 

companies performance and being influenced by 

top management within organization; Topic 2, 

Strategic and Structural Context of NPD 

explain an important organization‘s strategic and 

structured to implement NPD projects; Topic 3, 

Product and Development Process express steps 

and stages in the applying NPD projects; Topic 4, 

Portfolio Management  explain how choosing 

and selecting products to become product 

champion in market; and the final topic, Front 

End of Innovation  describe the chaotic 

processes and ideas‘ screening before go to real 

NPD projects.  

Nevertheless, the best practices in 

implementing such processes for practicing NPD 

managers are influenced by not only people in the 

lower level position in organization, but mostly 

from top management level and from across 

functional level within organization.  Moreover, 

the most important factor should be considered, 

namely the NPD designed should be aligned with 

the organization strategies, business environment 

and organizational resources capabilities. 
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APPENDICES 

Appendix 1. Stage-Gate systems  

Gate Explanation Stage 

 IDEA  

1 = Initial Screen The first decision to commit resources to the project.  

Must meet with certain criteria, such as strategic 

alignment; project feasibility; opportunity, differential 

advantages, synergy with the organization‘s core 

business and resources; and market attractiveness. 

 If  the decision Go, the project moves into the stage 1. 

 

 Aim to assess development and manufacturing 

feasibility, and possible costs and time to execute.  

Should provide both market and technical information, 

at low cost and in a short time. 

1 = Preliminary 

Assessment 

2 = Second Screen Project re-evaluation as of Gate 1 processes, but in the 

light of the new information obtained in Stage 1.  If the 

decision is Go, the project moves into a heavier 

spending stage. 

 

 The final stage prior to product development. 

A detailed technical appraisal must focus on the ―do-

ability‖ of the project which aligned to technically and 

economically feasible solutions. 

Need in detailed of financial analysis, eg. discounted 

cash flow and sensitivity analysis 

2 = Definition; 

Detailed 

Investigation to 

Business Case 

Preparation 

3 = Decision on 

Business Case 

The final gate prior to Development stage.   

Financial commitments are substantial, means ―go to 

heavy spend‖ 

Reviewing on the qualitative and quantitative sides.  

Must be reached on a number of key items, include: 

target market definition; product concept definition; 

product specification related to strategic positioning; 

product benefits deliverability; product features, 

attributes and specifications. 

Approved on the development plan, preliminary 
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operations and marketing plans 

 Detailed test, marketing and operations plans. 

Updated financial analysis, legal/patent/copy right 

issues 

 

3 = Development 

4 = Post-

Development 

Review 

Reviewed and checked on the progress and the 

continued attractiveness of the product and project. 

Revisit on economic questions and financial analysis 

 

 Test the whole viability of the project: the product; the 

production process; customer acceptance; and the 

economics of the project through in-house product test; 

field trials; pilot production and pretest market 

4 = Testing & 

Validation 

5 = Pre-

Commercialization 

Business Analysis 

The final point at which the project can still be killed. 

Focus on the quality of activities. 

Financial projections play a key role in the decision to 

move ahead. 

Need to approved and reviewed on the operations and 

marketing plans  to be implemented 

 

 Involves implementation of both the marketing launch 

and the operations plan. 

5 = 

Commercialization 

 Post – Implementation Review 

The new product project must be terminated; the team is 

disbanded, and the product becomes a regular product in 

the organization‘s lines. 

The project & product‘s performance is reviewed to 

compare with projections. 

A critical assessment of the project‘s strengths and 

weaknesses; what can be learnt from this project and 

how to do next one better.  

 

Source: Adapted from Cooper (1990) 
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