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ABSTRAK 

Anissyafira Ula Paramadina NIM 0502172323. Judul Skripsi “Pengaruh 

Akuntansi Sumber Daya Manusia dalam Laporan Keuangan Terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung 

Morawa”. Dibawah bimbingan Dr. Ahmad Amin Dalimunthe, SS, M.Hum sebagai 

pembimbing skripsi I dan Kusmilawaty, M.Ak sebagai pembimbing skripsi II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntansi sumber daya manusia dalam 
laporan keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara 

II Tanjung Morawa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

asosiatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dari 

laporan keuangan pada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa 

dengan populasi penelitian yaitu laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara II 

Tanjung Morawa Periode 2017-2020 dan sampel penelitiannya yaitu laporan 

keuangan bulanan PT. Perkebunan Nusanatara II Tanjung Morawa pada periode 

2017-2020. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis 

deskriptif, regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan 

menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biaya 

Perekrutan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan, Biaya Gaji secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan, Biaya Bonus secara parsial berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan. Serta Biaya Perekrutan, Biaya Gaji dan Biaya 

Bonus berpengaruh positif secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. 

Kata Kunci: Akuntansi Sumber Daya Manusia, Biaya Perekrutan, Biaya Gaji, 

Biaya Bonus, Kinerja Keuangan Perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Akuntansi Sumber Daya Manusia (ASDM) menyatakan bahwa manusia 

merupakan modal manusia atau aset manusia.1 Sumber daya manusia merupakan 

bagian penting dalam melaksanakan tugas perusahaan dan mencapai tujuan 

perusahaan. Sumber daya yang aktif dan bertanggung jawab dan profesional atas 

pekerjaannya adalah sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan. Hal 

ini disebabkan karyawan merupakan aset penting yang dibutuhkan perusahaan 

untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Persoalan yang menjadi pokok utama adalah bagaimana perusahaan dalam 

mempertimbangkan modal manusia sebagai suatu faktor produksi. Karena jika 

perusahaan tidak memasukkan manusia sebagai sumber daya yang bernilai dan 

laporan keuangan perusahaan dianggap kurang lengkap. Jadi, Akuntansi Sumber 

Daya Manusia (ASDM) bertujuan sebagai pelaporan keuangan dan alat manajemen 

untuk mengelola sumber daya manusia.2 Namun dalam hal ini biaya-biaya yang 

berkaitan dengan sumber daya manusia seperti biaya perekrutan, biaya gaji ataupun 

biaya bonus tidak diungkapkan didalam laporan keuangan sebagai aset perusahaan 

tetapi sebagai beban umum dan administrasi PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung 

Morawa. 

Likert (2018:251) menyatakan bahwa “setiap aspek perusahaan ditentukan 

oleh kompetensi, motivasi, dan efektivitas setiap manusia dalam perusahaan 

tersebut”. Sifat perekonomian yang saat ini modern akan semakin mendorong 

pentingnya aset manusia dan Akuntansi Sumber Daya Manusia (ASDM). Dalam 

organisasi ataupun perusahaan, karyawan yang loyal dan terorganisasi dengan baik 

merupakan aset yang lebih penting daripada persediaan barang. Bahkan, ada 

perusahaan yang menyatakan bahwa sumber daya utama perusahaan adalah 

manusia dengan berbagai keahliannya dan pengalamannya. 

                                                             
1R.A. Supriyono, Akuntansi Keperilakuan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2018), h.250. 
2Ibid., h. 248. 
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Upaya perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa dalam  

memasukkan sumber daya manusia sebagai aset dalam neraca sedikit terhalang 

karena harus memenuhi persyaratan sebagai aset perusahaan karena sampai 

sekarang masih ada perbedaan di kalangan akuntan bahwa sumber daya manusia 

merupakan bagian dari aset perusahaan yang harus dilaporkan di neraca, walaupun 

sudah ada kesepakatan bahwa sumber daya manusia merupakan aset perusahaan 

yang sangat besar perannya dalam memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan 

di masa yang akan datang. 

Kualitas sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan menjalankan strategi bisnis 

dengan baik dan mendayagunakan sumber daya lain dalam perusahaan. Manusia 

adalah sumber daya organisasional yang sangat berharga dan harus dikelola sebagai 

sumber daya manusia yang berharga pula. Bagi suatu perusahaan, kehilangan 

ataupun kepindahan sumber daya manusia yang profesional adalah sebuah kerugian 

yang besar karena telah membuang biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan 

untuk membina sumber daya manusia tersebut. Perusahaan juga akan mengalami 

hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya manusia tersebut untuk 

meningkatkan keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan dan kelangsungan 

hidup perusahaan juga akan terancam. Pada situasi seperti ini, suatu perusahaan 

membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas untuk 

mendorong kelangsungan hidup perusahaan. 

Dengan perencanaan dan pengendalian sumber daya manusia akan 

membantu pihak manajemen untuk mengembangkan, mengalokasikan, 

menghemat, memanfaatkan, dan mengevaluasi sumber daya manusia dengan baik 

dan apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi yang hendak dicapai. 

Memudahkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sumber daya 

manusia untuk mengelola sumber daya manusia secara baik. Serta memberikan 

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif kepada manajemen mengenai 
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pemenuhan, pengembangan, pengalokasian, kapitalisasi, evaluasi, dan 

penghargaan atas sumber daya manusia yang mereka punya.3 

Pada tahun 2015 PT. Perkebunan Nusantara II pernah mengalami 

kemunduran pemberian kompensasi dan tidak tepat waktu selama 6 bulan. 

Terhitung sejak januari 2015 PT. Perkebunan Nusantara II mengalami kemunduran 

yang semula tanggal 5 menjadi tanggal 20 januari, hal ini terus berlanjut hingga 

bulan juni 2015. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah uang yang harus 

dikeluarkan dan tidak sesuai dengan keuntungan yang didapatkan. Hal ini membuat 

karyawan tidak merasa puas dan merasa kecewa akan perusahaan sehingga 

karyawan menjadi tidak semangat bekerja hingga hampir membuat karyawan 

melakukan unjuk rasa di kantor direksi PT. Perkebunan Nusantara II. Salah seorang 

karyawan yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun mengatakan “Seburuk buruknya 

perusahaan ini selama 20 tahun saya bekerja baru kali ini kami mengalami 

kemunduran yang berdampak pada kehidupan keluarga kami dirumah” seperti 

berita kebanyakan di luar, PT. Perkebunan Nusantara II memang diisukan 

mengalami kebangkrutan dan diramalkan akan bernasib sama dengan PT. 

Perkebunan Nusantara IX.   

Untuk pengembangan karir, PT. Perkebunan Nusantara II memberikan 

pengembangan karir berupa pelatihan atau sekolah di Lembaga Pendidikan 

Perkebunan atau biasa disingkat LPP. Pelatihan ini berlangsung selama kurang 

lebih satu bulan di Lembaga Pendidikan Perkebunan Kampus Medan yang 

beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kota 

Medan, dan Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta yang beralamat di Jl. 

LPP No.1, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 55222. Namun pelatihan ini sangat terbatas, pelatihan ini bukan 

diberikan kepada karyawan pelaksana  yang memiliki kinerja atau kualitas yang 

baik tetapi hanya diberikan kepada karyawan pimpinan seperti staff, kepala urusan 

atau kepala bagian guna menjadi salah satu syarat assessment untuk naik ke jabatan 

yang lebih tinggi. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena karyawan pelaksana 

yang memiliki kualitas tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan 

                                                             
3 Lidia Irene Harianja, “Pengaruh Akuntansi Sumber Daya Manusia yang Diungkapkan 

dalam Laporan Keuangan Perusahaan Terhadap Kinerja dan Pencapaian Perusahaan” (Skripsi, 

Universitas Sumatera Utara, 2012), h. 15. 
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kemampuannya menjadi lebih baik lagi. Walaupun karyawan pelaksana tidak 

mendapatkan pelatihan di LPP, tetapi mereka mendapatkan pengembangan karir 

berupa seminar dan workshop.4 

PT. Perkebunan Nusantara II atau biasa disingkat PTPN II adalah sebuah 

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang agribisnis perkebunan. 

PTPN II dibentuk berdasarkan PP No. 7 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 

tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II dan 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Perkebunan Nusantara II. BUMN ini merupakan penggabungan 

kebun-kebun di wilayah Sumatera Utara dari eks PTP II dan PTP IX. Selain itu 

dikembangkan juga tanaman kelapa sawit di wilayah Papua yaitu di Kabupaten 

Manokwari, Arso, dan Jayapura. 90% saham pemerintah Indonesia di PTPN II 

dialihkan ke PTPN III dan menjadikan PTPN III sebagai holding BUMN 

Perkebunan.5 

Berdasarkan latar belakang perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II di atas, 

tentunya kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak lepas dari campur tangan dan 

kerja keras sumber daya manusia perusahaan yang berkualitas dan kompeten 

sehingga perusahaan mampu mencapai tujuannya. Maka dari itu penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut mengenai akuntansi sumber daya manusia dalam laporan 

keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menjadikan PT. 

Perkebunan Nusantara II sebagai objek penelitian dalam sebuah skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Akuntansi Sumber Daya Manusia dalam Laporan Keuangan 

Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara II 

Tanjung Morawa”. 

 

 

 

 

                                                             
4 Siti Heidiati Tsabbitha, “Analisis Pengaruh Pengembangan Karir dan Kompensasi 

Terhadap Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Pada Komitmen Organisasional PT. Perkebunan 

Nusantra II (Persero) Tanjung Morawa” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan 

Medan, 2019), h. 3. 
5 PTPN II Persero, Sekilas Tentang Perusahaan, https://ptpn2.com , 2021. 

https://ptpn2.com/
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa 

mengungkapkan biaya sumber daya manusia di dalam laporan keuangan 

sebagai beban bukan sebagai aset perusahaan.  

2. Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa sedikit 

terhalang dalam memasukkan sumber daya manusia sebagai aset 

perusahaan.  

 

C. Batasan Masalah 

Tujuan pembatasan masalah adalah menentukan masalah yang akan diteliti 

berdasarkan identifikasi masalah agar ruang lingkup peneliti tidak meluas dan lebih 

fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun batasan 

masalah yang telah ditetapkan oleh penulis di dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membatasi permasalahan 

pada pengaruh akuntansi sumber daya manusia dalam laporan keuangan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II 

Tanjung Morawa. 

2. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan PT. 

Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa pada periode 2017-2020. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah biaya perekrutan secara parsial berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung 

Morawa? 

2. Apakah biaya gaji secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa? 
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3. Apakah biaya bonus secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa? 

4. Apakah biaya perekrutan, biaya gaji dan biaya bonus secara simultan 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan PT. 

Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui apakah biaya perekrutan secara parsial berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan perusahaan PT. Perkebunan 

Nusantara II Tanjung Morawa. 

2. Untuk mengetahui apakah biaya gaji secara parsial berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II 

Tanjung Morawa. 

3. Untuk mengetahui apakah biaya bonus secara parsial berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan perusahaan PT. Perkebunan 

Nusantara II Tanjung Morawa. 

4. Untuk mengetahui apakah biaya perekrutan, biaya gaji dan biaya bonus 

secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan 

praktis diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Menambah pengalaman dan wawasan dalam hal meneliti serta 

menggali ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan 

dengan akuntansi sumber daya manusia seperti pencatatan ataupun 

kendala perusahaan atas penerapan akuntansi sumber daya manusia 

dalam laporan keuangan.  
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berguna sebagai informasi serta dapat menjadi acuan untuk penelitian 

yang akan datang dengan membahas topik penelitian yang berkaitan 

dengan akuntansi sumber daya manusia. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen 

dan akuntansi untuk meningkatkan kinerja perusahaan PT. 

Perkebunan Nusantara II melalui kualitas sumber daya manusia 

yang mereka miliki. Perusahaan juga dapat mengambil manfaat 

untuk mengetahui kinerja, loyalitas dan tingkat kepuasan pegawai 

atas gaji yang mereka peroleh. 

 

b. Bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

Untuk menambah referensi dan perbendaharaan karya ilmiah yang 

dihasilkan oleh mahasiswa UINSU yang diharapkan bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam karya tulis ilmiah ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Kinerja Keuangan 

a. Pengertian Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja merupakan penentuan secara periodik kegiatan 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kinerja perusahaan adalah kata umum untuk menggambarkan keberhasilan 

atau kesuksesan suatu perusahaan. Kinerja yang baik menunjukkan bahwa 

perusahaan dikelola dengan baik. Dalam operasional dunia bisnis 

perusahaan dapat dirumuskan sebagai hasil kerja yang diperoleh atas 

kegiatan atau operasi yang dilakukan oleh perusahaan selama periode waktu 

tertentu, dan laba merupakan salah satu tolak ukur penting dalam penilaian 

kinerja perusahaan. 

Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka 

penilaian yang sebenarnya merupakan penilaian atas perilaku manusia 

dalam melakukan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi dan 

karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 

18 yang berbunyi: 

َ وَ  وا َّللاَّ ُ ق َّ ت ا وا  ُ ن مَ آ يَن  ذِ َّ ل ا ا  هَ ُّ ي َ أ ا  َ دٍ ي غَ لِ ْت  مَ َّ د َ ق ا  مَ ٌس  فْ َ ن ْر  ظُ نْ َ ت ْ ل

  ۖ  َ وا َّللاَّ ُ ق َّ ت ا ونَ  ۖ  َو ُ ل مَ عْ َ ت ا  مَ ِ ب ٌر  ي ِ ب َخ  َ نَّ َّللاَّ ِ  إ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, kinerja keuangan adalah mengelola 

operasional keuangan secara efektif dan efisien dengan tujuan mencari laba 

usaha secara optimal. Pada dasarnya perusahaan yang mampu mengelola 

perusahaan secara efektif dan efisien maka kinerja perusahaannya akan 

semakin baik, sehingga tingkat keuntungan yang dicapai akan semakin 

tinggi.6 

Kinerja keuangan dapat dihitung dengan Return On Investment (ROI). 

Dimana (ROI) dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi 

yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan 

perusahaan ini adalah: ROI =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛−𝐼𝑛𝑣𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖
 x 100% 

b. Laporan Kinerja Keuangan 

Laporan kinerja keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan 

pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja 

keuangan minimal harus mencakup pos-pos berikut ini: 

1) Pendapatan dari aktivitas operasi. 

2) Surplus atau defisit dari aktivitas operasi. 

3) Biaya keuangan (biaya pinjaman). 

4) Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang 

menggunakan metode ekuitas. 

5) Surplus atau defisit dari aktivitas biasa. 

6) Pos-pos luar biasa. 

7) Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto. 

8) Surplus atau defisit neto untuk suatu periode.7 

 

 

 

                                                             
6Farida Efriyanti, “Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Dasar Investor dalam Menanamkan 

Modal Pada PT. Bukit Asam, Tbk”, dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vo. 3 No.2, September 

2012, h. 300. 
7 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 

248. 



10 
 

 
 

2. Akuntansi Sumber Daya Manusia (ASDM) 

a. Pengertian Akuntansi 

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan 

pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari 

segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Oleh karena itu, pihak 

yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan 

perusahaan serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, sehingga 

dapat mengambil keputusan maupun pemilihan dari berbagai tindakan 

alternatif di bidang ekonomi. Akuntansi dikatakan suatu seni karena 

diibaratkan beberapa pelukis hendak menggambarkan atas objek yang sama, 

maka pelukis tersebut akan menggunakan cara sesuai dengan 

kemampuannya dan minimal akan menghasilkan gambar sesuai dengan 

objek gambar. Begitu juga dalam akuntansi, para pelaku bisa membuat 

laporan sesuai dengan kemampuannya tetapi tetap berdasarkan pada standar 

akuntansi yang berlaku.8 

Akuntansi mempunyai peran penting dalam suatu perusahaan, baik 

yang bersifat profit maupun non profit. Akuntansi juga memiliki ruang 

lingkup yang luas dalam berbagai bidang kajian yang berbeda. Secara 

kesimpulan dapat dikatakan bahwa peran akuntansi di suatu perusahaan 

adalah menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan 

operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-

pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi 

dari suatu perusahaan.9 

Secara umum, akuntansi dapat didefenisikan sebagai sistem informasi 

yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Proses di mana 

akuntansi menghasilkan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

tersebut adalah: 

1. Perusahaan harus mengidentifikasi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

                                                             
8 Syaiful Bahri, Pengantar Akuntansi, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2016), h. 2 
9 Carl S. Warren, Warren Reeve Fess Accounting Pengantar Akuntansi, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2008), h.10. 
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2. Perusahaan mengetahui kebutuhan informasi mereka dan rancangan 

sistem akuntansinya guna pemenuhan kebutuhan informasi tersebut. 

3. Sistem akuntansi mencatat data ekonomi mengenai kegiatan 

perusahaan dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan, yang hasilnya 

dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan 

kebutuhan informasi mereka. 

Pelaporan keuangan sendiri merupakan sebuah informasi. Pihak-pihak 

yang membutuhkan informasi tersebut merupakan pemakai informasi 

akuntansi. Pihak-pihak tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pihak 

internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan.10 Maka dari itu tujuan 

keseluruhan pelaporan keuangan ialah untuk memberikan informasi yang 

berguna dalam pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi 

harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil 

operasional perusahaan lewat pelaporan keuangan.11  

Akuntansi pada dasarnya telah dijelaskan secara rinci di dalam surah 

Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: 

 

ى فَاْكتُبُوهُ  َسمًّ َوْليَْكتُب بَّْيَنُكْم  ۖ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَْيٍن إِلَٰى أََجٍل مُّ

ُ  ۖ  َكاتٌِب بِاْلعَْدِل  فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي  ۖ  َوََل يَأَْب َكاتٌِب أَن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ

َ َربَّهُ َوََل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئًا  فَإِن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ  ۖ  َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَِّق َّللاَّ

َواْستَْشِهدُوا  ۖ  ن يُِملَّ هَُو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَْدِل َسِفيًها أَْو َضِعيفًا أَْو ََل يَْستَِطيُع أَ 

َجاِلُكْم  ن تَْرَضْوَن  ۖ  َشِهيدَْيِن ِمن ر ِ فَإِن لَّْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

َر إِْحدَاهَُما اْْلُْخَرٰى  َوََل يَأَْب الشَُّهدَاُء  ۖ  ِمَن الشَُّهدَاِء أَن تَِضلَّ إِْحدَاهَُما فَتُذَك ِ

ِلكُْم أَْقَسطُ  ۖ  َوََل تَْسأَُموا أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكبِيًرا إِلَٰى أََجِلِه  ۖ  إِذَا َما دُُعوا  ذَٰ

ِ َوأَْقَوُم ِللشََّهادَةِ َوأَْدنَٰى أََلَّ تَْرتَابُوا  إَِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً  ۖ  ِعندَ َّللاَّ

                                                             
10 Bahri, Pengantar Akuntansi, h. 2. 
11 Hery, Ilustrasi Problem dan Solusi Akuntansi Intermediate, (Jakarta:  Grasindo, 2009), 

h.151. 
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َوََل  ۖ  َوأَْشِهدُوا إِذَا تَبَايَْعتُْم  ۖ  نََها بَْينَُكْم فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أََلَّ تَْكتُبُوَها تُِديُرو

َ  ۖ  َوإِن تَْفعَلُوا فَإِنَّهُ فُُسوٌق بُِكْم  ۖ  يَُضارَّ َكاتٌِب َوََل َشِهيدٌ  َويُعَل ُِمُكُم  ۖ  َواتَّقُوا َّللاَّ

 ُ ُ بُِكل ِ َشْيءٍ  ۖ  َّللاَّ َعِليمٌ  َوَّللاَّ  . 

 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah orang yang berhutang 

itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan 

dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang 

lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 

saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah 

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu".12 

                                                             
12 Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah (2): 282) 
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Dari pengertian ayat diatas jelas bahwa kata akuntansi Islam atau yang 

biasa disebut dengan muhasabah berarti menghitung dan menimbang 

kemudian mendata, menyusun serta mengkalkulasinya.13 

b. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai penggerak roda 

organisasi perusahaan, jika SDM tidak dikelola dengan baik dan benar agar 

dapat bekerja sama dan bersinergi sesamanya, maka tidak mungkin 

perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan 

yang diharapkan, akan tetapi yang harus dipahami dan dimengerti bahwa 

manusia bukan seperti mesin yang bekerja tanpa perasaan dan dianggap 

semata-mata sebagai energi sumber bisnis, namun manusia sebagai 

makhluk hidup yang memiliki rasa, cipta dan karsa yang sempurna sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan.14 

Berdasarkan definisi diatas, penulis mendefinisikan SDM dengan 

keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, policy, dan 

program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, 

dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap 

peningkatan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial 

dapat dipertanggungjawabkan. Aktivitas artinya melakukan berbagai 

kegiatan, misalnya melakukan perencanaan, pengorganisasian, 

pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen, seleksi, orientasi, 

memotivasi, dan lain-lain. 15 

Sumber daya manusia dapat dikatakan sama dengan tenaga kerja. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya manusia diartikan 

sebagai faktor produksi yang dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk 

menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya. Sedangkan arti 

tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 14/1969 adalah: “setiap orang 

                                                             
13 Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, (Medan: FEBI UIN-SU, 2017), h. 

201. 
14 Elbadiansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Malang: CV IRDH, 2019), h. 1. 
15 Marihot Tua Efendi Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT 

Grasindo, 2002), h. 3. 



14 
 

 
 

yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan 

kerja dan berguna dalam menghasilkan suatu barang maupun jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari dua pengertian tersebut dapat 

disimpulkan secara sederhana bahwa sumber daya manusia adalah orang 

atau manusia yang terlibat di dalam proses produksi yang menghasilkan 

barang dan atau jasa.16 

Sumber daya manusia juga telah diakui mempunyai peran penting. 

Tanpa adanya sumber daya manusia yang handal, maka organisasi atau 

perusahaan bisa mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha ataupun 

bisnisnya. Manfaat sumber daya manusia sangat berpengaruh bagi kegiatan 

usaha (bisnis). Sumber daya manusia yang baik dapat menciptakan 

keunggulan bersaing di masa depan. Jaga dan kembangkan kualitas sumber 

daya manusia agar dapat bertahan dan berkembang di lingkungan dengan 

kompetisi yang ketat. 

Seperti di dalam QS al-An’am (6): 165  

 َ َف اْْل ئِ ََل ْم َخ كُ لَ عَ ي َج ِذ َو الَّ هُ َع بَعْ َو فَ َر ِض َو ٍض ْر َعْ َق ب ْو ْم فَ َضكُ

ْم  َاكُ ا آت ْم فِي َم كُ َُو ل بْ يَ اٍت لِ َج َك  ۖ  دََر بَّ هُ سَ إِنَّ َر نَّ إِ قَابِ َو ِع يُع الْ ِر

يمٌ  ِح فُوٌر َر غَ  لَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 

bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 

beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 

sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.17 

Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. 

Oleh karena itu manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang 

                                                             
16Sri Ningsih, “Perlakuan Akuntansi Sumber Daya Manusia: Assets Sekaligus Investor 

Bagi Perusahaan” dalam Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol.2 No. 1, Januari 2001, h. 14.  
17 Al-Qur’an (QS Al-An’am (6): 165) 
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sempurna. Islam, melalui ayat-ayat al-Quran telah mengisyaratkan tentang 

kesempurnaan diri manusia. 

Dan juga disebutkan dalam QS at-Tin (95): 4 

اَن فِي سَ نْ ا اْْلِ نَ قْ َ ل دْ َخ قَ يمٍ  لَ ِو َقْ ِن ت سَ َْح  أ

Artinya: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya.18 

Kesempurnaan demikian dimaksudkan agar manusia menjadi individu 

yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang 

berdaya guna sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya 

yang dimilikinya. 

c. Pengertian Akuntansi Sumber Daya Manusia (ASDM) 

Akuntansi Sumber Daya Manusia adalah suatu proses pengukuran dan 

pelaporan biaya dan juga nilai manusia sebagai sumber daya perusahaan dan 

melaporkan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.19 Sumber daya 

manusia menurut Al-Qur'an  adalah Potensi manusia yang dapat 

dikembangkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjadi 

khalifah Allah swt, manusia diberikan potensi oleh Allah yang berupa 

beragama sejak manusia itu dilahirkan, potensi ini disebut fitrah, 

sebagaimana firman allah dalam surat Ar-Ruum ayat 30 : 

 

ا  ً ف ي ِ ن َح يِن  د ِ ل لِ َك  هَ ْج َو مْ  ِ َق أ َ ِ  ۖ  ف َت َّللاَّ َر طْ ِ اَس اف َّ ن ل َر ا طَ َ ف ي  ِ ت َّ ل

ا  هَ يْ َ ل ِ  ۖ  عَ قِ َّللاَّ لْ َخ لِ َل  ي دِ بْ َ ت د ِ  ۖ  ََل  ل ا َك  لِ َٰ نَّ ذ ِك َٰ ل َو مُ  ِ ي  َ ق ْ ل يُن ا

ونَ  مُ َ ل عْ َ ي اِس ََل  َّ ن ل ا َر  َ ث كْ َ  أ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah 

                                                             
18 Al-Qur’an (QS At-Tin (95): 4) 
19 Suwarto, “Akuntansi Sumber Daya Manusia Sebagai Alternatif dalam Penyusunan 

Laporan Keuangan”, dalam Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 5, No. 1: 117-

134, April 2006, h. 122. 
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itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui.” 

 

Ada tiga fungsi yang terdapat didalamnya, yaitu: 

a. Sebagai kerangka kerja untuk membantu menjalankan 

pengambilan keputusan di dalam SDM. 

b. Memberikan informasi tentang biaya dan nilai SDM sebagai unsur 

dalam perusahaan. 

c. Memotivasi manajer untuk mengadopsi informasi SDM dalam 

pengambilan keputusan yang menyangkut individu perorangan. 

Agar dapat diakui sebagai salah satu aset yang terdapat di dalam laporan 

keuangan, sumber daya manusia wajib memenuhi kriteria tertentu yang 

dimiliki oleh aset, yaitu: 

1. Mempunyai sifat ekonomi yang potensial. 

2. Dimiliki dan dikendalikan oleh entitas tertentu. 

3. Sebagai akibat dari transaksi masa lalu.20 

Akuntansi SDM memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif 

kepada manajemen mengenai pemenuhan, pengembangan, pengalokasian, 

kapitalisasi, evaluasi dan penghargaan terhadap sumber daya manusia.21 

Para manajer, ilmuan keperilakuan, analis keuangan dan akuntan 

mempertimbangkan modal manusia sebagai suatu faktor produksi. Mereka 

mengupayakan untuk memasukkan manusia sebagai sumber daya yang 

bernilai dan laporan keuangan perusahaan dianggap belum lengkap apabila 

belum memasukkan unsur yang dapat merefleksikan status aset manusia. 

Selanjutnya, metode-metode akuntansi sumber daya manusia berkembang 

sebagai alat manajemen untuk mengelola sumber daya manusia. Jadi, 

akuntansi sumber daya manusia (ASDM) bertujuan untuk pelaporan 

keuangan dan alat manajemen untuk mengelola SDM. American 

                                                             
20 Ibid., h. 123 
21 Icha Fauziah, et. al. “Analisis Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia Pada RSUP 

Dr. Mohammad Hoesin Palembang” dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vol. 

7 No. 2, Juli 2013, h. 141. 
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Accounting Association (AAA) Committee mendefinisikan akuntansi 

sumber daya manusia (ASDM) adalah proses identifikasi dan pengukuran 

suatu data tentang sumber daya manusia (SDM) dan mengomunikasikan 

informasi yang dihasilkan oleh pihak yang berkepentingan.22 

Ada dua alasan utama untuk memperlakukan investasi sumber daya 

manusia sebagai aktiva dalam laporan keuangan, yaitu: 

a. Investor sekarang dan investor yang akan datang (potential 

investor) memerlukan informasi untuk menentukan nilai dari 

perusahaan. 

b. Investasi sumber daya manusia memenuhi kriteria untuk 

diperlakukan sebagai aktiva. Sumber daya manusia memberikan 

jasa sekarang dan masa yang akan akan datang yang tidak dimiliki 

oleh mesin dan aktiva lainnya. 23 

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi sumber daya manusia adalah 

proses pengidentifikasian, pengukuran, penafsiran, pencatatan, dan 

pelaporan data tentang sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, 

untuk selanjutnya diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Data yang diukur, dicatat, dan dilaporkan itu adalah data yang dikeluarkan 

untuk sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi ataupun 

perusahaan. 

Keberadaan akuntansi sumber daya manusia sangat diperlukan bagi 

pengambil keputusan khususnya keputusan tentang sumber daya manusia 

itu sendiri. Dengan ASDM, keberadaan manusia di dalam suatu perusahaan 

merupakan human assets, bukan hanya sebagai salah satu faktor produksi 

saja, tetapi juga sebagai modal dasar yang sangat penting bagi kelangsungan 

hidup perusahaan. Secara singkat, akuntansi sumber daya manusia meliputi 

akuntansi untuk manusia sebagai sumber daya organisasi untuk tujuan 

akuntansi manajerial dan keuangan.24 

                                                             
22 R.A Supriyono, Akuntansi Keperilkuan, h. 248. 
23 Ibid., h. 142 
24 Harianja, Pengaruh Akuntansi Sumber Daya Manusia, h. 25. 
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d. Tujuan Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia 

Tujuan dari penerapan akuntansi sumber daya manusia yaitu: 

a. Menyediakan kerangka kerja untuk membantu manajer dalam 

menggunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. 

b. Menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para pengguna 

dalam memperoleh, mengembangkan, menempatkan, 

mengkonversi, menggunakan, mengevaluasi dan menghargai 

sumber daya manusia. 

c. Menyediakan alat ukur biaya (cost) dan nilai (value) dari manusia 

bagi organisasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.  

d. Memotivasi manajer untuk menghargai akibat mengambil 

keputusan usaha atas sumber daya manusia (human resource).25 

Tujuan utama akuntansi sumber daya manusia adalah: 

1. Meningkatkan kualitas informasi akuntansi. 

2. Meningkatkan informasi untuk pengambilan keputusan. 

3. Meningkatkan kualitas keputusan ekonomis yang diambil oleh 

pengguna laporan keuangan.26 

 

e. Fungsi Akuntansi Sumber Daya Manusia 

Fungsi akuntansi sumber daya manusia secara keseluruhan yaitu: 

a. Akuntansi sumber daya manusia merupakan suatu cara berpikir 

mengenai manajemen dari sumber daya manusia suatu organisasi 

yang didasarkan pada pemikiran bahwa manusia merupakan 

sumber daya organisasi yang mempunyai nilai. 

b. Akuntansi sumber daya manusia merupakan sistem yang 

memberikan manajemen suatu informasi yang diperlukan untuk 

mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien.27 

 

                                                             
25 Amin Widjaja Tunggal, Akuntansi Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 

h. 30 
26 Slamet Sugiri dan Irfan Nursasmito, “Dapatkah SDM di - Neraca – kan?”, Kelola 

(Yogyakarta), no 6/III/Mei 1994, h. 125. 
27 Tunggal, Akuntansi Sumber Daya, h.30. 
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f. Pengakuan Sumber Daya Manusia Sebagai Suatu Aktiva (Human 

Asset) 

Salah satu yang menjadi masalah pokok dalam akuntansi sumber daya 

manusia adalah masalah pengakuan sumber daya manusia. Sejak awal mula 

dilontarkannya gagasan akuntansi sumber daya manusia, sejak itu pula 

perdebatan tentang akuntansi sumber daya manusia tidak pernah ada 

hentinya. Topik perdebatan tersebut menyangkut masalah apakah sumber 

daya manusia dicatat sebagai aktiva ataukah sebagai beban periodik.28 

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) hal. 13 

menyatakan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di 

masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Ada beberapa kriteria 

yang harus diperhatikan apabila suatu objek dapat disebut sebagai aset yaitu: 

a. Memberi manfaat atau jasa ekonomis pada masa yang akan datang. 

b. Hak menguasai manfaat ekonomi tersebut ada pada perusahaan. 

c. Berawal mula dari transaksi atau peristiwa masa lalu. 

d. Dinyatakan dalam satuan moneter.29 

Agar investasi sumber daya manusia dapat dikelompokkan sebagai aset 

maka keempat kriteria tersebut harus bisa diterapkan pada sumber daya 

manusia. Untuk kriteria yang pertama tidak menjadi masalah. Pengeluaran-

pengeluaran untuk sumber daya manusia yaitu pengeluaran untuk perolehan 

dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai manfaat tidak hanya 

dalam periode terjadinya pengeluaran saja, tetapi juga memberikan manfaat 

untuk beberapa periode. Demikian juga kriteria ketiga dan keempat, 

pengeluaran-pengeluaran untuk sumber daya manusia tersebut memang 

telah terjadi dalam periode yang lalu dan dinyatakan dalam satuan 

uang/moneter. 

                                                             
28Cecep Gustiyar, “Pengaruh Biaya Sumber Daya Manusia dan Pengukuran Nilai Sumber 

Daya Manusia Terhadap Laporan Akuntansi Sumber Daya Manusia Pada PT. Bank Riau 

Pekanbaru” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), h.17. 
29Ibid., h.18. 
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Tetapi di dalam kriteria kedua masih menjadi permasalahan. Karena 

ada yang beranggapan bahwa sumber daya manusia tidak termasuk sebagai 

aset karena manusia tidak dimiliki oleh perusahaan. Anggapan tersebut 

tentu saja tidak benar. Kata “dimiliki” pada kriteria yang kedua yaitu berarti 

bahwa secara hukum sumber daya manusia memang tidak dapat dimiliki 

oleh perusahaan, tetapi perusahaan mempunyai hak untuk memperoleh 

kerja sama dari kemampuan dan kualitas sumber daya manusia untuk 

memberikan jasa dalam proses kegiatan produksi sesuai dengan biaya yang 

telah dikeluarkan untuk sumber daya manusia pada masa lalu dan 

merupakan hak operasional yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dan manfaat dari sumber daya manusia. Secara 

hukum, perusahaan tidak dapat memiliki aset tersebut karena sumber daya 

manusia dapat melakukan pemutusan kontrak kerja dengan perusahaan di 

tempat ia bekerja, dengan syarat tidak melanggar perjanjian kontrak kerja 

yang telah ditentukan oleh perusahaan.30 

g. Metode Pengukuran Akuntansi Sumber Daya Manusia 

Ada dua pandangan dalam mengukur sumber daya manusia, yaitu dari 

segi biaya (cost based) dan segi nilai (value based) 

1) Pandangan dari Segi Biaya (Cost Based) 

Dalam arti luas, biaya didefinisikan sebagai pengorbanan sumber 

ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.31 

Metode pengukuran dari akuntansi sumber daya manusia 

menggunakan konsep diantaranya: 

a) Mencari investasi sumber daya manusia dengan proses 

kapitalisasi 

b) Mencatat bagian dari kapitalisasi yang telah digunakan dengan 

metode amortisasi yang ditentukan. 

                                                             
30Ibid., h.19. 
31Moh. Mahsun, et. al, Panduan Praktikum Audit Kontemporer, (Surabaya: Scopindo 

Media Pustaka, 2020), h. 242. 



21 
 

 
 

c) Mencatat dan mengakui kerugian jika keahlian dari pengetahuan 

sumber daya manusia tidak dapat mengikuti perkembangan 

teknologi. 

d) Melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

kondisi investasi akuntansi sumber daya manusia. 

Aset manusia harus di kapitalisasi sama dengan aset lainnya yang 

mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dan mencatat bagian dari 

kapitalisasi yang sudah terpakai dengan metode amortisasi tertentu. 

Metode Human Resource Cost Accounting (HRCA) mempunyai dua 

metode pengukuran yaitu Historical Cost of Human Resource (Metode 

Biaya Historis) dan Replacement Cost of Human Resource (Metode Biaya 

Pengganti). 

(i) Metode Biaya Historis (Historical Cost of Human Resource) 

Cara mengukur nilai intellectual capital yaitu dengan menaksir 

nilai semua biaya intellectual capital yang sudah dikeluarkan untuk 

mengembangkan intellectual capital dari suatu perusahaan. Komponen 

dari intellectual capital diantaranya: human capital, structural capital 

dan relation capital. Maksud dari perhitungan berdasarkan historical 

cost adalah nilai sumber daya manusia dihitung berdasarkan akuntansi 

biaya yang sudah dikeluarkan oleh karyawan dengan karyawan 

lainnya.32 

Keunggulan metode ini yaitu perhitungan nilai sumber daya 

manusia yang konsisten dengan penerapan akuntansi konvensional, 

yang memungkinkan untuk menghitung biaya yang sebenarnya dan 

termasuk dalam usaha perolehan pegawai. Metode ini juga dapat diuji 

kebenaran datanya.  

Di samping keunggulannya, ada pula kelemahan dari metode 

historical cost diantaranya yang pertama yaitu nilai aset yang berupa 

                                                             
32 Desi Dwi Priyati dan Iwan Fakhruddin. “Pengukuran Akuntansi Sumber Daya Manusia 

dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Purbalingga” 

dalam Jurnal Komparetemen, Vol. XII No. 2, September 2014, h. 104. 
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manusia tidak harus sama dengan biaya historisnya. Yang kedua, 

kemungkinan setiap amortisasi akan bersifat subyektif karena tidak 

menghubungkan setiap kenaikan dan penurunan dengan produktivitas 

aset manusia tersebut. Yang ketiga, biaya yang berkaitan dengan 

penerimaan dan biaya pengembangan tiap orang berbeda-beda maka 

dari itu historical cost tidak akan memberikan nilai human resource 

yang dapat dibandingkan.33 

 

(ii)  Metode Biaya Pengganti (Replacement Cost of Human Resource) 

Pada metode biaya pengganti, intellectual capital diterapkan 

sebesar nilai sekarang. Pengukuran nilai intellectual capital yaitu 

dengan menaksir beberapa biaya yang akan dikeluarkan untuk 

memperoleh aset yang sama. Namun ada pula kendalanya yaitu tidak 

ada aset yang mungkin sama dengan intellectual capital atau bisa 

disebut dengan equivalent replacement.34 

Keunggulan dari metode pengganti yaitu metode ini adalah 

pengganti yang efektif terhadap nilai ekonomi aset karena berdasarkan 

pertimbangan pasar untuk menentukan hasil akhir. Di samping itu, 

metode ini juga mempunyai kelemahan diantaranya yaitu suatu 

perusahaan kemungkinan mempunyai seorang pegawai yang nilainya 

lebih besar dari biaya penggantinya, kemungkinan tidak ada pengganti 

yang setara dengan suatu aset manusia tertentu, dan kemungkinan 

setiap manajer diminta untuk menaksir biaya pengganti seluruh 

organisasi manusia.35 

 

2) Pandangan dari Segi Nilai (Value Based) 

(i) Metode Pengukuran Non Moneter 

Pada metode ini menggunakan beberapa variabel dalam 

menyajikan informasi tentang nilai sumber daya manusia, misalnya 

pengukuran sikap, tingkah lakunya, kemampuan bekerja, serta 

                                                             
33 Fauziah, Analisis Penerapan Akuntansi, h. 146. 
34 Desi Dwi Priyati dan Iwan Fakhruddin, Pengukuran Akuntansi Sumber, h. 105. 
35 Fauziah, Analisis Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia, h. 146.  
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keterampilan. Pengukuran dengan metode ini lebih efektif digunakan 

untuk pihak intern terutama untuk prestasi kerja dari mulai pegawai 

tingkat bawah sampai tingkat atas. 

Penilaian prestasi kerja bagi para pegawai dapat membuat rasa puas 

dalam diri pegawai tersebut. Mereka merasa bahwa hasil kerja mereka 

dinilai dan dihargai oleh perusahaan serta dapat mengetahui 

kekurangan-kekurangan yang ada. Perbaikan serta pemberhentian 

kualitas pegawai juga dapat memperbaiki etika pegawai dan 

kepercayaan terhadap pimpinan dan perusahaan. Secara singkatnya 

penilaian prestasi kerja harus memberikan manfaat bagi para pegawai 

dan berguna untuk perusahaan dalam menentukan kebijakan program 

kepegawaian di masa yang akan datang dan untuk mengetahui prestasi 

kerja pegawai dan evaluasi atas kerja pegawai.36  

 

(ii)  Metode Pengukuran Moneter 

Pada kali ini penulis akan membahas metode pengukuran moneter 

Human Resource Accounting (HRA) dengan menggunakan Human 

Resource Cost Accounting (HRCA). Dimana HRCA ini adalah metode 

pengukuran HRA yang melaporkan dan mengukur semua biaya yang 

timbul untuk pengembangan, pencarian dan penggantian tenaga sumber 

daya organisasi.37  

Dengan lebih jelasnya, metode ini bertujuan untuk menilai semua 

nilai real yang mungkin didapatkan atas biaya yang telah dikeluarkan 

untuk memperoleh, merekrut, melatih, dan mengembangkan sumber 

daya manusia. 38 

 

h. Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia Dalam Laporan 

Keuangan 

Pelaporan ѕumber daya manuѕіa bisa dіlakukan dengan menіlaі jaѕa 

yang dіmіlіkі oleh ѕumber daya manuѕіa. Bіaya dan nіlaі ѕumber daya 

                                                             
36 Harianja, Pengaruh Akuntansi Sumber, h. 34. 
37 Fauziah, Analisis Penerapan Akuntansi, h. 146. 
38 Harianja, Pengaruh Akuntansi Sumber, h. 35. 
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manuѕіa bisa dіungkapkan ataupun diterapkan di laporan keuangan atau 

laporan khuѕus ѕumber daya manuѕіa. Perlunya penіlaіan yang khuѕuѕ dan 

lebih hatі-hatі untuk ѕumber daya manuѕіa іnі karena bisa jadi menurunnya 

tіngkat produktіvіtaѕ pegawai itu ѕendіrі apabіla penіlaіan ѕumber daya 

manuѕіa terlalu rendah dan akhіrnnya akan berpengaruh kepada penurunan 

produktіvіtaѕ peruѕahaan.39 

Pada akhir periode umumnya kuartalan atau tahun, laporan keuangan 

disiapkan buat melaporkan kegiatan pendanaan dan investasi dalam saat 

tersebut dan buat meringkas kegiatan operasi selama periode sebelumnya. 

Akuntansi sumber daya manusia mencatat pengeluaran agar sumber daya 

manusia menjadi suatu investasi ataupun aset bukan menjadi biaya, kecuali 

buat beberapa pengeluaran eksklusif yang memang wajib dikapitalisasi 

setiap bulannya misalnya honor pegawai. Pengeluaran yang dicatat menjadi 

investasi merupakan pengeluaran buat merekrut, pelatihan, orientasi, serta 

pengembangan sumber daya manusia. Jumlah investasi tersebut 

dikapitalisasi dan diamortisasi secara periodik berdasarkan taksiran umur 

yang bersangkutan. Nilai investasi ini akan tercatat menjadi aset sumber 

daya manusia pada bagian aset perusahaan yang masih ada pada laporan 

neraca. Aset sumber daya manusia ini akan mengalami penyusutan setiap 

periodenya dan tercatat menjadi amortisasi sumber daya manusia. Ada pula 

pengunduran diri pegawai, cuti dikarenakan sakit, tercatat menjadi kerugian 

perusahaan.40 

 

i. Pengaruh Akuntansi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Akuntasi Sumber Daya Manusia yaitu berarti manusia sebagai suatu 

sumber daya organisasi. Hal tersebut melibatkan pengukuran biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk merekrut, menyeleksi, melatih, 

mempekerjakan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang 

                                                             
39 M. Rizky dan Devi Farah “Dampak Penerapn Akuntansi Sumber Daya Manusia 

Terhadap Kinerja Keuangan” dalam Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 62 No. 1, September 2018, h. 

93. 
40 Harianja, Pengaruh Akuntansi Sumber, h. 37. 
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diharapkan oleh perusahaan bisnis dan organisasi lainnya yang kelak 

dianggap sebagai aktiva. Akuntansi sumber daya manusia juga melibatkan 

pengukuran terhadap biaya yang akan dikeluarkan untuk menggantikan 

sumber daya manusia dari suatu perusahaan. Akuntansi SDM mencoba 

mencatat pengeluaran untuk sumber daya manusia seperti pengeluaran 

rekrutmen, hiring, dan informal training, orientasi, pengembangan, dan lain 

sebagainya sebagai aset bukan sebagai biaya kecuali pengeluaran tertentu 

yang dikelompokan langsung sebagai biaya.  

Suatu perusahaan membutuhkan sumberdaya manusia yang 

berkualitas, guna menunjang kelangsungan hidup perusahaan. Dengan 

perencanaan dan pengendalian sumber daya manusia akan membantu pihak 

manajemen untuk : 

1) Mengembangkan, mengalokasikan, menghemat, memanfaatkan, 

dan mengevaluasi sumber daya manusia dengan baik dan apakah 

sudah sesuai dengan tujuan organisasi yang hendak dicapai. 

2) Memudahkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

sumber daya manusia untuk mengatur sumber daya manusia secara 

baik. 

3) Akuntansi sumber daya manusia memberikan informasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif kepada manajemen mengenai 

pemenuhan, pengembangan, pengalokasian, kapitalisasi, evaluasi, 

dan penghargaan atas sumber daya manusia yang mereka miliki. 

kinerja dan pencapaian perusahaan-perusahaan besar tidak lepas dari 

campur tangan dan kerja keras sumber daya manusia perusahaan yang 

berkualitas dan kompeten sehingga perusahaan mampu mencapai tujuannya. 

Maka dari itu biaya-biaya sumber daya manusia yang termasuk didalam 

Akuntansi Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

kinerja keuangan di suatu perusahaan.41 

 

                                                             
41 Ibid., h. 13 
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B. Penelitian Sebelumnya 

 Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akuntansi sumber 

daya manusia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian 
Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. M. Rizky 

Langgeng 

Pradana dan 

Devi Farah 

Azizah 

(2018) 

Dampak 

Penerapan 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia 

Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Data 

Kuantitatif 

 

Penelitian 

Deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa rata-rata 

rasio Net Profit 

Margin mengalami 

peningkatan sebesar 

66,4% sesudah 

penerapan 

akuntansi sumber 

daya manusia, rasio 

Return On Equity 

mengalami 

peningkatan sebesar 

8% sesudah 

penerapan 

akuntansi sumber 

daya manusia, rasio 

Return On Asset 

mengalami 

penurunan sebesar 

8,4% sesudah 

penerapan 

akuntansi sumber 
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daya manusia, rasio 

Assets Utylization 

mengalami 

penurunan sebesar 

63,82% sesudah 

penerapan 

akuntansi sumber 

daya manusia, rasio 

Equity Multipllier 

mengalami 

peningkatan sebesar 

51,1% sesudah 

penerapan 

akuntansi sumber 

daya manusia. 

2. Nur Ali 

Purnama, 

Titin 

Ruliana, 

Suyatin. 

(2016) 

Penerapan 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Kinerja 

Keuangan Pada 

PT. Bank 

Mandiri Tbk. 

Data 

Sekunder 

 

Penelitian 

Kepustakaan 

Perbandingan rasio 

keuangan 

profitabilitas yang 

dilakukan sebelum 

dan sesudah 

penerapan 

akuntansi sumber 

daya manusia 

menunjukkan tiga 

dari lima rasio 

keuangan 

mengalami 

kenaikan, dan 

pengujian hipotesis 

(uji-t) menunjukkan 

bahwa rata-rata 
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rasio keuangan 

sebelum dan 

sesudah penerapan 

akuntansi sumber 

daya manusia 

adalah berbeda 

secara signifikan, 

dan hasil yang 

menunjukkan 

bahwa memang ada 

perubahan pada 

perbandingan rasio 

yang disajikan dari 

masing-masing 

periode 2010 s/d 

2014. 

3. Cecep 

Gustiyar 

(2010) 

Pengaruh Biaya 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Pengukuran Nilai 

Sumber Daya 

Manusia 

Terhadap 

Laporan 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia Pada 

PT. Bank Riau 

Pekanbaru 

Data Primer 

Data 

Sekunder 

 

Penelitian 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Berdasarkan uji t 

yang dilakukan 

diperoleh nilai t 

hitung variabel 

biaya SDM 

4,027 dan 

Pengukuran Nilai 

SDM 2,320. Ini 

menunjukkan 

bahwa t hitung > t 

tabel, berarti 

hipotesis H01 dan 

H02 diterima. 

Artinya dari hasil 

penelitian ini 
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diketahui bahwa 

variabel Biaya 

SDM dan 

Pengukuran Nilai 

SDM berpengaruh 

signifikan 

(memiliki 

hubungan yang 

sangat kuat) 

terhadap laporan 

akuntansi SDM 

pada PT. Bank 

Riau. 

Berdasarkan tabel 

diatas diperoleh R 

Square (R) dari 

model penelitian 

sebesar 0,270 

(27,0%). Dengan 

demikian, dapat 

disimpulkan bahwa 

variabel biaya 

SDM dan 

pengukuran nilai 

SDM dapat 

menjelaskan 

variabel laporan 

akuntansi SDM 

sebesar 27,0%. 

Sedangkan sisanya 

73,0% dijelaskan 

oleh variabel lain 
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yang tidak 

dimasukkan dalam 

regresi. 

Berdasarkan uji 

secara Simultan 

(Uji F), diperoleh 

nilai Fhitung 

29,078 > Ftabel 

3,03, hipotesis H03 

dapat diterima. 

Berarti variabel 

biaya SDM dan 

pengukuran nilai 

SDM secara 

bersama-sama 

(simultan) 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel laporan 

akuntansi SDM. 

4. Lidia Irene 

Harianja 

(2012) 

Pengaruh 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Diungkapkan 

dalam Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

terhadap Kinerja 

dan Pencapaian 

Perusahaan 

Data Sekunder 

 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil uji secara 

simultan (Uji-F) 

menunjukkan 

bahwa variabel-

variabel bebas yaitu 

pencatatan 

akuntansi sumber 

daya manusia, 

biaya perekrutan, 

biaya gaji, dan 

biaya bonus, tidak 
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memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

Akan tetapi, 

keempat variabel 

bebas tersebut 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

pencapaian 

perusahaan. 

Dengan demikian, 

maka hipotesa yang 

diajukan dalam 

penelitian ini tidak 

dapat diterima 

karena pengaruh 

yang signifikan 

hanya terhadap 

pencapaian 

perusahaan.  

 

Hasil uji secara 

parsial (Uji 

Statistik t) 

menunjukkan 

bahwa di antara 

keempat variabel 

bebas yakni 

pencatatan 

akuntansi sumber 

daya manusia, 

biaya perekrutan, 
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biaya gaji, dan 

biaya bonus, tidak 

ada satu pun yang 

memiliki pengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

Akan tetapi 

terhadap 

pencapaian 

perusahaan, hanya 

biaya gaji memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

dibandingkan 

dengan ketiga 

variabel bebas 

lainnya. 

5. Icha Fauziah 

(2013) 

Analisis 

Penerapan 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia Pada 

RSUP dr. 

Mohammad 

Hoesin 

Palembang 

Studi 

Kepustakaan 

 

Penelitian 

Lapangan 

Perlakuan terhadap 

biaya yang terkait 

dengan biaya 

sumber daya 

manusia sebagai 

beban yang 

langsung 

dihapuskan pada 

periode terjadinya 

mengakibatkan 

kurang tepatnya 

informasi yang 

disajikan sehingga 
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membuat 

manajemen tidak 

mengetahui secara 

pasti sejauh mana 

pencapaian tujuan 

rumah sakit telah 

tercapai secara 

ekonomis. 

 

Dalam menyusun 

laporan keuangan 

RSUP Dr. 

Mohammad Hoesin 

menggunakan 

akuntansi 

konvensional yang 

mengacu pada 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

(SAP) dan 

Pedoman 

Akuntansi Rumah 

Sakit Nirlaba 

dimana belum 

tersajinya investasi 

dalam sumber daya 

manusia yang 

dilakukan oleh 

rumah 

pengeluaran-

pengeluaran 
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sumber daya 

manusia 

pengeluaran untuk 

pengembangan 

sumber daya 

manusia diakui 

sebagai beban. 

6 Siti Isnaniati 

(2019) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia Dalam 

Laporan 

Keuangan 

Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

(Studi Kasus 

Pada PG. 

Modjopanggoong 

Tulungagung) 

Penelitian 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 

Metode 

HRCA 

Analisis hasil 

perhitungan dengan 

menerapkan 

akuntansi sumber 

daya manusia pada 

penyajian laporan 

keuangan dan 

pengaruhnya 

terhadap kinerja 

keuangan ROA, 

ROE, dan ATO 

yaitu: Pada tahun 

2016 hasil 

perhitungan ROA 

terdapat kenaikan 

0,46%, Hasil 

perhitungan ROE 

naik sebesar 

0,61%. Hasil 

perhitungan ATO 

sebelum dan 

sesudah ASDM 

tetap yaitu 0,625 

kali, sementara 
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total penjualan 

tetap. Pada tahun 

2017 hasil 

perhitungan ROA 

naik 0,15%. Hasil 

perhitungan ROE 

terdapat kenaikan 

0,02%. Hasil 

perhitungan ATO 

terdapat penurunan 

Rp. 0,02 sementara 

total penjualan 

tetap. Pada tahun 

2018 hasil 

perhitungan ROA 

terdapat penurunan 

selisih rugi sebesar 

0,13%. Hasil 

perhitungan ROE 

terdapat selisih 

penurunan ekuitas 

sebesar 0,15%. 

Hasil perhitungan 

ATO terdapat 

selisih Rp. 0,01 

sementara total 

penjualan tetap. 

 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah: 

 



36 
 

 
 

Tabel 2. 2 

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

1 M. Rizky 

Langgeng 

Pradana dan 

Devi Farah 

Azizah (2018) 

Dampak 

Penerapan 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia 

Terhadap Kinerja 

Keuangan (Studi 

Pada PT. 

Perkebunan X) 

Variabel Bebas: 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia 

 

Variabel 

Terikat: 

Kinerja 

Keuangan 

 

 

Metode: 

Penelitian 

Deskriptif 

 

Periode 

Pengamatan: 

2010-2014 

 

 

2 Nur Ali 

Purnama, 

Titin Ruliana, 

Suyatin 

(2016) 

Penerapan 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Kinerja Keuangan 

Pada PT. Bank 

Mandiri Tbk. 

Variabel Bebas: 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia 

 

Variabel  

Terikat: 

Kinerja 

Keuangan 

Metode: 

- Data Sekunder 

- Penelitian 

kepustakaan 

 

Periode 

Pengamatan: 

2010-2014 

3 Cecep 

Gustiyar 

(2010) 

Pengaruh Biaya 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Pengukuran Nilai 

Sumber Daya 

Manusia 

Terhadap 

Laporan 

Variabel bebas: 

- Biaya SDM 

 

Variabel 

Terikat: 

- Pelaporan 

Akuntansi 

SDM 

Variabel Bebas: 

- Pengukuran 

Nilai SDM 

 

Metode: 

- Uji Validitas 

- Uji Reliabilitas 
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Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia Pada PT. 

Bank Riau 

Pekanbaru 

 

Metode: 

- Uji 

Normalitas 

Data 

- Uji Asumsi 

Klasik 

- Uji F 

- Uji t 

- Uji Non Respon 

Bias 

- Koefisien 

Determinan 

 

4 Lidia Irene 

Harianja 

(2012) 

Pengaruh 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Diungkapkan 

dalam Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

terhadap Kinerja 

dan Pencapaian 

Perusahaan 

Variabel Bebas: 

- Pelaporan 

Akuntansi 

Sumber Daya 

manusia 

- Biaya 

Perekrutan 

- Biaya Gaji 

Biaya Bonus 

 

Metode: 

- Analisis 

Deskriptif 

- Regresi Linier 

Berganda 

- Uji Asumsi 

Klasik 

- Uji F 

- Uji t 

Variabel Terikat: 

Kinerja Keuangan 

 

Periode 

Pengamatan: 

Tahun 2008-2011 

5 Icha Fauziah 

(2013) 

Analisis 

Penerapan 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Variabel bebas: 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia 

Variabel Terikat:  

Laporan 

Keuangan 
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Manusia pada 

RSUP dr 

Mohammad 

Hoesin 

Palembang 

 

 

Metode: 

- Studi 

kepustakaan 

- Penelitian 

Lapangan 

 

Periode 

Pengamatan: 

Tahun 2010-2011 

6 Siti Isnaniati 

(2019) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Akuntansi 

Sumber Daya 

Manusia Dalam 

Laporan 

Keuangan 

Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan (Studi 

Kasus Pada PG. 

Modjopanggoong 

Tulungagung) 

Variabel 

Terikat: 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

 

Metode 

Penelitian: 

Deskriptif 

Kuantitaif 

Variabel Bebas: 

Nilai dan biaya 

akuntansi sumber 

daya manusia 

 

Periode 

Pengamatan: 

2016-2018 

 

C. Kerangka Teoritis 

 Agar bisa memperoleh sumber daya manusia yang bermutu maka sumber 

daya manusia wajib dikelola dan dibimbing dengan baik. Pengelolaan yang baik 

akan membuat sumber daya manusia yang bermutu dan mempunyai prestasi kerja 

yang baik sebagai akibatnya bisa mendukung perusahaan untuk mencapai tujuan. 

Karena pada dasarnya organisasi atau perusahaan selalu mempunyai banyak sekali 

macam tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

diharapkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas.  
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 Rekrutmen merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan SDM. 

Rekrutmen pada dasarnya adalah proses menentukan dan menarik pelamar ataupun 

pekerja baru yang mampu untuk bekerja di dalam suatu perusahaan. Proses tersebut 

dimulai ketika perusahaan mencari pelamar pekerja baru dan berakhir apabila 

lamaran mereka sudah diserahkan ke perusahaan.42 Perekrutan karyawan secara 

langsung mempengaruhi kinerja pada perusahaan. Kegagalan pada perekrutan akan 

menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Dengan begitu proses 

perekrutan wajib dilakukan dengan sebenar-benarnya karena menyangkut proses 

jangka panjang pada tenaga kerja.  

 Dan pada proses persiapan dan perekrutan membutuhkan biaya yang cukup 

banyak dan bahkan perusahaan-perusahaan besar menyiapkan dana yang 

diperlukan untuk merekrut karyawan baru yang bermutu dan berkualitas. Setelah 

memperoleh tenaga kerja yang memenuhi kriteria melalui proses rekrutmen, 

perusahaan selanjutnya akan melakukan aktivitas pengembangan karyawan melalui 

pembinaan pelatihan dan pendidikan untuk memperbaiki dan menaikkan kualitas 

ataupun mutu karyawannya.43 Target utamanya merupakan memperoleh tenaga 

kerja yang profesional pada bidangnya masing-masing. Secara singkatnya pelatihan 

didefinisikan sebagai suatu kegiatan agar meningkatkan kinerja karyawan di masa 

sekarang dan masa mendatang.44 

 Hasil kerja keras para karyawan yang bisa membawa perusahaan mencapai 

tujuan akan sangat dihargai pihak perusahaan. Penghargaan dan rasa terima kasih 

tersebut diberikan dalam bentuk honor ataupun gaji, tunjangan, bonus, bahkan 

jaminan iuran pertanggungan pada para karyawan. Semua pemberian sebagai 

hadiah tersebut dicatat sebagai biaya sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya 

manusia mencatat semua pengeluaran sumber daya manusia tadi menjadi investasi 

ataupun aset kecuali untuk beberapa pengeluaran tertentu misalnya gaji yang wajib 

dikapitalisasi setiap bulan. Pelaporan akuntansi sumber daya manusia yang benar 

dalam laporan keuangan bisa memberikan informasi yang sangat berguna bagi para 

pengguna laporan keuangan. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan (biaya 

                                                             
42 Veithza Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke 

Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 148. 
43 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 200-

201. 
44 Rivai, Manajemen Sumber Daya, h.212. 
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perekrutan, biaya pelatihan, biaya gaji dan tunjangan) sangat berpengaruh terhadap 

kinerja dan pencapaian perusahaan dan diharapkan mempunyai dampak yang 

positif dan begitu juga dalam pelaporan akuntansi sumber daya manusia.45 

 Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri atas konsep-

konsep atau teori yang menjadi pedoman penelitian.46 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan kerangka teoritis untuk menjelaskan mengenai penerapan akuntansi 

sumber daya manusia dalam laporan keuangan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara II Periode 2016-2019. Maka model 

kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut: 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 

Kerangka Teoritis 

 

 

 

 

                                                             
45 Harianja, Pengaruh Akuntansi Sumber, h. 37. 
46 Tim Penyusun, Buku Panduan Penulisan Skripsi FEBI UIN SU, (Medan : Febi UIN SU, 

2015), h.18. 

 

Biaya Perekrutan 

 
 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

 

Biaya Gaji 

 

 

Biaya Bonus 
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D. Hipotesa Penelitian 

  Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap penelitian yang masih 

memiliki kemungkinan benar atau salah atau yang kebenarannya masih perlu untuk 

dibuktikan lebih lanjut.47 

 Rekrutmen merupakan proses untuk menentukan dan menarik calon 

pegawai baru yang mampu untuk bekerja di dalam suatu perusahaan.48 Perekrutan 

karyawan secara langsung mempengaruhi kinerja pada perusahaan. Maka dari itu 

proses perekrutan wajib dilakukan dengan sebenar-benarnya karena menyangkut 

proses jangka panjang pada tenaga kerja. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H1 : Biaya perekrutan secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

  Setelah calon pegawai di rekrut perusahaan mereka akan bekerja sesuai 

bidang yang ditentukan di perusahaan tersebut. Hasil dari kerja keras para pegawai 

akan diberi penghargaan dalam bentuk honor ataupun gaji serta berbagai jaminan 

ataupun iuran lainnya. Semua pemberian sebagai penghargaan tersebut dicatat 

sebagai biaya sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia mencatat 

semua pengeluaran sumber daya manusia tadi sebagai aset kecuali untuk beberapa 

pengeluaran tertentu misalnya gaji yang wajib dikapitalisasi setiap bulan. Biaya-

biaya yang telah dikeluarkan perusahaan seperti biaya gaji sangat berpengaruh 

terhadap kinerja dan pencapaian perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2: Biaya gaji secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

 

                                                             
47 Ibid. 
48 Veithza Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke 

Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 148. 
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Adapun penghargaan yang diberikan perusahaan seperti bonus, insentif 

ataupun tunjangan lainnya juga diberikan kepada pegawai yang dibayarkan 

sekaligus karena memenuhi sasaran kinerja. Bonus yang diberikan kepada pegawai 

dapat memotivasi semangat kerja pegawai untuk mencapai kinerja yang maksimal 

sehingga membantu mewujudkan tujuan perusahaan.49 Berdasarkan uraian 

tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H3: Biaya bonus secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Pelaporan akuntansi sumber daya manusia yang benar dalam laporan 

keuangan dapat memberikan informasi yang sangat berguna bagi para pengguna 

laporan keuangan. Biaya-biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan seperti biaya 

perekrutan, biaya gaji dan biaya bonus sangat berpengaruh terhadap kinerja dan 

pencapaian perusahaan dan diharapkan mempunyai dampak yang positif dan begitu 

juga dalam pelaporan akuntansi sumber daya manusia.50 Berdasarkan uraian 

tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H4: Biaya perekrutan, biaya gaji dan biaya bonus secara simultan 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

 

                                                             
49 Boy Sampurno, Toni Herlambang dan Soemadi, “Pengaruh Gaji, Tunjangan, dan Bonus 

Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan PT. BPD Jawa Timur Jember”, dalam Jurnal Sains 

Manajemen dan Bisnis Indonesia, Vol. 10, No. 02, Tahun 2020, h. 10. 
50 Harianja, Pengaruh Akuntansi Sumber, h. 37. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, Pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik 

yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan.51 

  Sesuai permasalahan yang diangkat, pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan asosiatif, yaitu suatu pertanyaan peneliti yang bersifat menghubungkan 

dua variabel atau lebih yang saling mempengaruhi. Hubungan variabel dalam 

penelitian adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Ada variabel independen 

(variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang 

dipengaruhi).52 Variabel independen dalam penelitian ini adalah Biaya Perekrutan 

(X1), Biaya Gaji (X2), Biaya Bonus (X3) sedangkan variabel dependennya adalah 

Kinerja Keuangan Perusahaan (Y). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung 

Morawa, di Jl. Tj Morawa No. Km. 21, Limau Manis, Tanjung Morawa, 

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20362. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Harianja, Pengaruh Akuntansi Sumber, h. 43. 
52 Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007), h. 

189. 
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2. Waktu Penelitian 

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

No  Kegiatan    2020     2021   

  Jun  Sep  Okt  Nov  Des  Jan  Feb  Jun  Jul  Agt  

1  Tahap 

persiapan  

          

2 Pengajuan 

judul  

          

3 Pengambilan 

data 

penelitian  

          

4  Penyusunan 

proposal 

          

5 Bimbingan 

proposal 

          

6 Seminar 

proposal  

          

7 Pelaksanaan 

penelitian 

          

8 Penyusunan 

penelitian  

          

9 Sidang akhir            

 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian yaitu jumlah keseluruhan atau wilayah yang 

ingin diteliti oleh peneliti.53 Adapun yang menjadi populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan data Laporan Keuangan Perusahaan 

PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa Periode 2017-2020. 

 

                                                             
53 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metodologi Penelitian Survei, (Jakarta: PT 

Pustaka LP3ES Indonesia, 1989) h. 152. 
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2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian yaitu bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh 

peneliti. Adapaun teknik pengambilan sampel (sampling) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, yaitu dengan 

menggunakan sampel jenuh. Dimana sampel jenuh merupakan teknik 

menentukan sampel apabila semua anggota populasi dipilih sebagai sampel.54 

Sampel dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan PT. 

Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa Periode 2017-2020. 

 

D. Data Penelitian 

1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang 

sistematis menelaah bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-

hubungannya. Dimana penelitian kuantitatif ini menggunakan data dalam 

bentuk angka. Bentuknya sangat banyak seperti survei, eksperimen, korelasi 

dan regresi.55 

 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara. Dan data sekunder ini pada umumnya dapat 

berupa bukti, catatan ataupun laporan historis, majalah, artikel yang telah 

tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.56 Data 

sekunder penelitian ini adalah data laporan keuangan bulanan periode 2017-

2020 pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa. 

  

 

 

                                                             
54 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 79. 
55 Tim penyusun, Buku Panduan Penulisan, h. 24. 
56 Ibid,.h. 128. 
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E. Definisi Operasional Variabel  

  Definisi operasional merupakan suatu definisi yang dinyatakan dalam 

bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria.57 Dalam 

hal ini, definisi operasional memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur suatu 

variabel yang dimana perlu untuk menjelaskan operasionalisasi variabel penelitian 

sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis operasional dari variabel 

independen dan dependen.58 Adapun tabel dari definisi operasional variabel yaitu: 

Tabel 2.3 

Defenisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1 Biaya 

Perekrutan (X1) 

Biaya yang 

dikeluarkan 

perusahaan untuk 

memperoleh 

karyawan baru 

melalui proses 

penyaringan dan 

seleksi yang telah 

ditentukan oleh 

suatu perusahaan. 

Biaya 

perekrutan = 

jumlah biaya 

total rekrutmen 

internal + biaya 

rekrutmen 

eksternal / 

jumlah 

perekrutan 

dalam satu 

periode 

Rasio 

2 Biaya Gaji (X2) Balas jasa yang 

dibayar secara 

periodik kepada 

karyawan yang tetap 

serta mempunyai 

jaminan yang pasti 

Biaya Gaji = 

gaji kotor - 

potongan 

Rasio 

                                                             
57 Ibid,.h. 77. 
58 Afrahul Fadhillah, Pengaruh Perputaran Kas, h. 39. 
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3 Biaya Bonus 

(X3) 

Pembayaran 

sekaligus yang 

diberikan dengan 

ditambahkan ke gaji 

karyawan karena 

mereka telah 

melakukan 

pekerjaan dengan 

baik 

Biaya Bonus = 

(gaji x poin 

masa kerja x 

level jabatan x 

departemen) x 

sanksi surat 

peringatan 

Rasio 

4 Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan (Y) 

Kinerja keuangan 

adalah mengelola 

operasional 

keuangan secara 

efektif dan efisien 

untuk mencari laba 

usaha dengan 

optimal. 

Return On 

Investment 

(ROI) = (Total 

penjualan – 

investasi) / 

investasi x 

100% 

Rasio 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat dari PT. Perkebunan 

Nusantara II Tanjung Morawa, dibutuhkan beberapa cara dan teknik dalam 

pengumpulan datanya. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan 

penelitian melalui laporan keuangan, jurnal, buku-buku, skripsi dan internet untuk 

mendapatkan sebuah gambaran masalah yang akan diteliti.59 

 

 

                                                             
59 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014), 

h. 114. 
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G. Teknik Analisis Data  

  Teknik analisa data adalah penyusunan dengan penyajian kategori jawaban 

dalam tabel, gambar atau yang cenderung dari responden disertai analisis awal 

terhadap berbagai temuan data di lapangan sebagai proses awal dalam pengolahan 

data. Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap 

pemilihan dan pengumpulan data.60 Untuk mendukung hasil penelitian, data 

penelitian yang telah diperoleh akan dianalisis dengan data statistik melalui 

program SPSS. Adapun pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Metode analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang 

digunakan untuk menganalisis suatu data dengan mendeskripsikan ataupun 

menggambarkan data-data yang telah dikumpulkan seadanya. Adapun yang 

termasuk bagian teknik analisis data statistik yaitu mean, modus, grafik, 

diagram, dan lain-lain.61 

2. Regresi Linier Berganda 

Pengujian analisis regresi linier barganda dilakukan dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Y= 𝒂+ 𝒃𝟏𝑿𝟏 +𝒃𝟐𝑿𝟐 + 𝒃𝟑𝑿𝟑 + 𝒆  

 Keterangan: 

Y  : Kinerja Keuangan Perusahaan 

a   : Konstanta 

𝑏1,2,3  : Koefisien Regresi 

X1  : Biaya Perekrutan 

X2  : Biaya Gaji 

X3  : Biaya Bonus 

e   : Faktor pengganggu di luar model (error term) 

                                                             
60 Ibid., h. 115. 
61 Nur Ahmadi Bi Rahmani, Metodologi Penelitian Ekonomi , (FEBI UINSU Press, Edisi 

Pertama, 2016), h. 79. 
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Kriteria yang digunakan dalam menentukan signifikan atau tidaknya 

suatu korelasi adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada taraf 

signifikansi 5%, jika t hitung lebih besar dari t tabel (t hitung > t Tabel ) maka 

hipotesis diterima. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi, agar dapat perkiraan yang efisien 

maka dilakukan pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu: 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah 

data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Agar mengetahui 

apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, dapat 

dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas memakai 

pendekatan grafik dan pendekatan Kolmogrov Smirnov.62 Dengan 

menggunakan tingkat signifikan 5% (0.05) maka jika nilai Asymp.Sig (2 

– Tailed) diatas nilai signifikan 5% (0.05) yang berarti variabel residual 

berditribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah terdapat 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi linear. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas.63  

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan salah satunya dengan 

menggunakan metode grafik. Heteroskedastisitas ditandai dengan 

adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika titik-titik yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka 

terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik 

                                                             
62 Jubilee Enterprise, Lancar Menggunakan SPSS untuk Pemula, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2018), h. 49. 
63 Sritua Arief, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

2006), h. 23. 
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menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). 

Jika terdapat korelasi antara variabel bebas maka dapat dikatakan 

terdapat masalah multikolinieritas. Pengujian multikolinearitas dilihat 

dari besaran VIF (Variance Inflantion Factor) dan Tolerance. Tolerance 

yaitu mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai VIF dengan ketentuan: 

1) Apabila VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terdapat 

masalah multikolinieritas yang serius. 

2) Apabila VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terdapat 

masalah multikolinieritas yang serius.64 

 

d. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1).65 Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian 

terhadap autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson 

Test (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:  

 

 

                                                             
64 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis…, h. 136 
65 Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif 

Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen, (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2012), h. 214. 
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Tabel 3.2 

Kriteria Pengambilan Keputusan DW Test 

Hipotesis Nol Keputusan Hasil Uji 

Tidak ada 

autokorelasi positif 

Tolak 0 < DW < dL 

Tidak ada 

autokorelasi positif 

No decision dL < DW < dU 

Tidak ada 

autokorelasi negatif 

Tolak 4 – dL < DW < 4 

Tidak ada 

autokorelasi negatif 

No decision 4 – dU < DW < 4 - dL 

Tidak ada 

autokorelasi positif 

atau negatif 

Tidak ditolak dU < DW < 4 - dU 

 

Keterangan: 

dL: Batas bawah 

dU: Batas atas 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikan Parsial (Uji-t) 

 Uji-t disebut juga uji parsial, dimana uji ini dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen.66 Pengujian menggunakan uji- t dengan 

                                                             
66 Sirilius Seran, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial, (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2020), h. 187. 
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tingkat pengujian pada 𝛼 = 5% (0,05) derajat kebebasan (degree of 

freedom) atau df = (n-k). 

1) Pengaruh Biaya Perekrutan Secara Parsial Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

H1 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika 𝛼 < 0,05 dan 𝑡h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H1 diterima. Artinya, 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

(kinerja keuangan perusahaan) terhadap variabel dependen 

(biaya perekrutan). 

Jika 𝛼 > 0,05 dan 𝑡h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H1 ditolak. Artinya, 

terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel 

independen (kinerja keuangan perusahaan) terhadap variabel 

dependen (biaya perekrutan). 

2) Pengaruh Biaya Gaji Secara Parsial Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

H2 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika 𝛼 < 0,05 dan 𝑡h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H2 diterima. Artinya, 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

(kinerja keuangan perusahaan) terhadap variabel dependen 

(biaya gaji). 

Jika 𝛼 > 0,05 dan 𝑡h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H2 ditolak. Artinya, 

terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel 

independen (kinerja keuangan perusahaan) terhadap variabel 

dependen (biaya gaji). 

 

 

X2 Y 

X1 Y 
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3) Pengaruh Biaya Gaji Secara Parsial Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

H3 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika 𝛼 < 0,05 dan 𝑡h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H3 diterima. Artinya, 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

(kinerja keuangan perusahaan) terhadap variabel dependen 

(biaya bonus). 

Jika 𝛼 > 0,05 dan 𝑡h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H3 ditolak. Artinya, 

terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel 

independen (kinerja keuangan perusahaan) terhadap variabel 

dependen (biaya bonus). 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) 

 Uji- F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen.67 Tingkat signifikansi 

dalam uji F yang standar dan biasa digunakan adalah 𝛼 = 5 % (0,05). 

Berikut merupakan kerangka konsep pengaruh variabel Biaya 

Perekrutan, Biaya Gaji dan Biaya Bonus secara simultan terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan: 

 

 

 

 

      H4 

 

                                                             
67 Suhardi dan Purwanto. S.K, Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2011), h. 225-227. 

X3 Y 

X1 

X2 

X3 

Y 
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Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika 𝛼 < 0,05 dan 𝐹h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H4 diterima. Artinya, semua 

variabel bebas (biaya perekrutan, biaya gaji, biaya bonus) adalah 

penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat (kinerja 

keuangan perusahaan). 

Jika 𝛼 > 0,05 dan 𝐹h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H4 ditolak. Artinya, semua 

variabel bebas (biaya perekrutan, biaya gaji, biaya bonus) bukan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat (kinerja 

keuangan perusahaan). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Perusahaan 

a. Sejarah PT. Perkebunan Nusanatara II Tanjung Morawa 

PT. Perkebunan Nusantara II atau biasa disingkat PTPN II adalah 

sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang agribisnis 

perkebunan. Perkebunan Nusantara II merupakan hasil penggabungan PTP 

II dan PTP IX yang didirikan berdasarkan akte Notaris Harun Kamil, SH 

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1996 dengan Akte No. 35 dan 

diperbarui dengan akte Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH No. 33 

tanggal 13 Agustus 2008 dan beberapa kali mengalami perubahan dengan 

diperbaharui akte Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No. 19 tanggal 17 

Maret 2016. 

PT. Perkebunan Nusantara II (persero) mengelola budidaya kelapa 

sawit, karet, tembakau dan tebu. Perusahaan mengelompokkan unit usaha 

dalam distrik unit usaha dan unit pengembangan. Distrik usaha yang di 

kelola terdiri atas : distrik tanaman tahunan rayon utara, distrik tanaman 

tahunan rayon selatan, distrik tanaman tebu, distrik tanaman tembakau dan 

distrik rumah sakit. 

BUMN ini merupakan penggabungan kebun-kebun di wilayah 

Sumatera Utara dari eks PTP II dan PTP IX. Selain itu dikembangkan juga 

tanaman kelapa sawit di wilayah Papua yaitu di Kabupaten Manokwari, 

Arso, dan Jayapura. 90% saham pemerintah Indonesia di PTPN II 

dialihkan ke PTPN III dan menjadikan PTPN III sebagai holding BUMN 

Perkebunan. Total areal yang dikelola PTPN II 109.409,61 Ha dan total 

areal ditanami 52.118,06 Ha.68 

 

 

                                                             
68 Siti Heidiati Tsabbitha, Op. Cit, hal. 49. 
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b. Visi Misi PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa 

Visi 

Dari perusahaan perkebunan menjadi perusahaan multi usaha berdaya 

saing tinggi. 

Misi 

1) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya dan usaha 

2) Memberikan kontribusi optimal 

3) Menjaga kelestarian dan pertambahan nilai 

 

c. Nilai Budaya PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa 

(AKHLAK) 

Amanah 

Defenisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.  

Panduan perilaku: 

1) Memenuhi janji dan komitmen. 

2) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang 

dilakukan. 

3) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. 

 

Kompeten 

Defenisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 

Panduan perilaku: 

1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang 

selalu berubah. 

2) Membantu orang lain belajar. 

3) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. 

 

Harmonis 

Defenisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan. 

Panduan perilaku: 

1) Menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya. 
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2) Suka menolong orang lain. 

3) Membangun lingkungan kerja. 

 

Loyal 

Defenisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan 

Negara 

Panduan perilaku: 

1) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan 

Negara. 

2) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 

3) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan 

hukum dan etika. 

 

Adaptif 

Defenisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun 

menghadapi perubahan. 

Panduan perilaku: 

1) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. 

2) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan 

teknologi. 

3) Bertindak proaktif. 

 

Kolaboratif 

Defenisi: Membangun kerja sama yang sinergis. 

Panduan perilaku: 

1) Membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 

2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 

3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan 

bersama.69 

 

                                                             
69 PTPN II Persero, Sekilas Tentang Perusahaan, https://ptpn2.com , 2021. 

https://ptpn2.com/
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d. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung 

Morawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa 

 

2. Deskripsi Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini dianalisis melalui metode analisis statistik dengan 

menggunakan analisis persamaan regresi berganda. Analisis data dimulai 

dengan mengolah data dengan menggunakan Microsoft Office Excel 2016. 

Selanjutnya, dilakukan dengan pengujian asumsi klasik dan hipotesis dengan 

menggunakan regresi berganda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS versi 26. Prosedur pengujian dimulai dengan memasukkan data 

yang akan diuji ke dalam program SPSS, yang kemudian menghasilkan output-
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output sesuai metode analisis yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun 

jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 1 

perusahaan dengan laporan keuangan bulanan periode 2017, 2018, 2019 dan 

2020. Dengan demikian data observasian adalah 48 data observasi. 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyeleksi data, agar 

data-data yang dianalisis mempunyai distribusi yang normal. Data yang 

didapatkan dari hasil analisis statistic deskriptif menandakan bahwa nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, minimum dan maksimum dari setiap 

variabel yang diteliti, baik dari variable independen maupun dependen.70 

Berikut terdapat tabel statistik deskriptif variabel-variabel dalam penelitian 

ini yang dapat dilihat dalam tabel 4.1 dibawah ini. 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1  48 1000000.00 373307000.00 27209739.2708 59778649.61097 

X2  48 22201325017.00 32374753472.00 26453354712.0208 2522024494.34019 

X3  48 11282033249.00 156173761785.00 78064435310.6042 60870843145.35583 

Y  48 .30 197.52 19.6310 33.66743 

Valid N (listwise) 48     

Sumber: Hasil penelitian, 2021 

Jumlah data penelitian (N) adalah 48 observasi. Masing-masing 

variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) 

dan nilai standar yang bervariasi. 

1) Biaya Perekrutan (X1) memiliki nilai minimum sebesar 1000000,00 

dan nilai maksimum 373307000,00. Nilai rata-rata sebesar 

27209739,2708 dengan nilai standar deviasi 59778649,61097. 

2) Biaya Gaji (X2) memiliki nilai minimum sebesar 22201325017,00 

dan nilai maksimum 32374753472,00. Nilai rata-rata sebesar 

26453354712,0208dengan nilai standar deviasi 2522024494,34019. 

                                                             
70 Nur Ahmadi Bi Rahmani, Metodologi Penelitian Ekonomi…, h. 79. 
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3) Biaya Bonus (X3) memiliki nilai minimum sebesar 11282033249,00 

dan nilai maksimum 156173761785,00. Nilai rata-rata sebesar 

78064435310,6042 dengan standar deviasi 60870843145,35583. 

4) Kinerja Keuangan Perusahaan (Y) memiliki nilai minimum sebesar 

0,30 dan nilai maksimum 197,52. Nilai rata-rata sebesar 19,6310 

dengan standar deviasi 33.66743. 

 

b. Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.2, diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -65.670 54.926  1.196 .038 

LN_X1 -.104 .194 -.079 2.532 .047 

LN_X2 2.829 2.293 .185 3.234 .024 

LN_X3 .062 .184 .050 2.338 .037 

a. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 

Dari hasil pengolahan data pada tabel di atas, maka model persamaan 

regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Y = -65,670 - 0,104 X1 + 2,829 X2 + 0,062 X3 + e 

Persamaan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (a) sebesar -65,670. Didefenisikan apabila Biaya 

Perekrutan, Biaya Gaji dan Biaya Bonus sama dengan nol (0) maka 

Kinerja Keuangan Perusahaan mengalami penurunan. 

b. Nilai koefisien regresi variabel Biaya Perekrutan (b1) sebesar -

0,104. Didefenisikan apabila Kinerja Keuangan Perusahaan (Y) 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka Biaya Perekrutan 

(X1) akan mengalami penurunan sebesar 0,104 kali. Artinya adalah 
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jika Kinerja Keuangan Perusahaan mengalami penurunan 

disebabkan oleh menurunnya Biaya Perekrutan. 

c. Nilai koefisien regresi variabel Biaya Gaji (b2) sebesar 2,829. 

Didefenisikan apabila Kinerja Keuangan Perusahaan (Y) 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka Biaya Gaji (X2) 

akan mengalami peningkatan sebesar 2,829 kali. Artinya adalah 

jika Kinerja Keuangan Perusahaan mengalami peningkatan maka 

hal itu merupakan bagian dari peningkatan Biaya Gaji. 

d. Nilai koefisien regresi variabel Biaya Bonus (b3) sebesar 0,062. 

Didefenisikan apabila Kinerja Keuangan Perusahaan (Y) 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka Biaya Bonus 

(X3) akan mengalami peningkatan sebesar 0,062 kali. Artinya 

adalah jika Kinerja Keuangan Perusahaan mengalami peningkatan 

maka hal itu merupakan bagian dari peningkatan Biaya Bonus. 

 

c. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi dapat dijadikan sebagai alat estimasi yang tidak bias jika 

telah memenuhi persyaratan BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), yang 

berarti dipenuhinya seluruh uji asumsi klasik, pengujian asumsi klasik yang 

telah dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan agar mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Ada dua cara dalam 

penelitian ini yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan grafik dan 

analisis statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).71 Berikut 

adalah hasil grafik yang terlihat pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 serta 

hasil uji K-S terlihat pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

                                                             
71 Enterprise, Loc.Cit. 
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Gambar 4.2 Histogram (Sebelum Transformasi) 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa histogram 

menunjukkan pola berdistribusi tidak normal. Hal tersebut dapat dilihat 

dari pola kurva yang menceng ke kiri (positive skewness) sehingga dapat 

disimpulkan grafik histogram menunjukkan pola berdistribusi tidak 

normal. 

Data yang terdistribusi secara tidak normal maka bisa ditransformasi 

sehingga menjadi normal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan terlebih 

dahulu melihat bagaimana bentuk grafik histogram dari data yang ada 

apakah moderate positive skewness, substansial positive skewness, severe 

positive skewness dengan bentuk L dan lain-lain.72 Berikut ini merupakan 

bentuk transformasi yang dapat dilakukan sesuai grafik histogram. 

 

 

 

                                                             
72 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9, 

(Semarang: UNDIP, 2018), h. 34. 
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Tabel 4.3 Bentuk Transformasi Data 

Bentuk Grafik Histogram Bentuk Transformasi 

Moderate positive skewness SQRT(x) atau akar kuadrat 

Substansial positive skewness LG10(x) atau logaritma 10 atau LN 

Severe positive skewness dengan 

bentuk L 

1/x atau inverse 

Moderate negative skewness SQRT (k-x) 

Substansial negative skewness LG 100 (k-x) 

Severe negative skewness dengan 

bentuk J 

1/(k-x) 

 

Dengan melihat bentuk grafik histogram dan menyesuaikan dengan 

tabel dari bentuk transformasi data tersebut, maka peneliti melakukan 

pengolahan data dengan LG10(x) atau logaritma 10 atau LN dengan hasil 

grafik yang dapat dilihat dibawah ini: 

 

Gambar 4.3 Histogram (Sesudah Transformasi) 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 
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Berdasarkan Gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa histogram 

menunjukkan pola berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat dari pola 

kurva yang tidak menceng ke kiri ataupun ke kanan sehingga dapat 

disimpulkan grafik histogram menunjukkan pola berdistribusi secara 

normal. 

 

Gambar 4.4 Normal P-P Plot (Sebelum Transformasi) 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa grafik normal P-P 

Plot tidak tersebar sepanjang garis diagonal. Titik-titik pada gambar 

tersebut menyebar jauh dari garis normal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi secara 

normal. 
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Gambar 4.5 Normal P-P Plot (Setelah Transformasi) 

Sumber Hasil Penelitian, 2021 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa grafik normal P-P 

Plot yang sudah ditransformasi tersebar sepanjang garis diagonal. Titik-

titik pada gambar tersebut menyebar disekitar garis normal dan mengikuti 

arah garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi 

secara normal. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas (Sebelum Transformasi) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 48 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 32.14833850 

Most Extreme Differences Absolute .236 

Positive .236 

Negative -.179 

Test Statistic .236 

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

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 

 

 Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa hasil dari analisis 

Kolmogrov-Smirnov Z, menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 

0,000 dimana nilainya jauh di bawah α = 0,05 (Asymp. Sig = 0,000 < 0,05) 

maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.73 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas (Sesudah Transformasi) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 48 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.40869888 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .054 

Positive .052 

Negative -.054 

Test Statistic .054 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

                                                             
73 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate.., h. 31. 
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Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa hasil setelah 

transformasi dari analisis Kolmogrov-Smirnov Z, menunjukkan bahwa nilai 

signifikansinya sebesar 0,200 dimana nilainya lebih besar dari α = 0,05 

(Asymp. Sig = 0,200 > 0,05) maka data tersebut terdistribusi secara 

normal.74 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana terjadinya 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang 

baik mensyaratkan tidak adanya masalah pada heteroskedastisitas.75 Untuk 

menguji heteroskedastisitas pada penelitian ini digunakan analisis grafik 

scatterplot. Apabila ada pola tertentu seperti titik-titik, yang membentuk 

suatu pola tertentu yang beraturanseperti menyempit, bergelombang 

ataupun melebar maka terjadi heteroskedastisitas dan jika ada pola yang 

jelas dan Apabila ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut 

hasil pengujian heteroskedastisitas yang telah dilakukan.  

 

Gambar 4.6 Grafik Scatterplot 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 

                                                             
74 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate.., h. 39.  
75 Sritua Arief, Metodologi Penelitian Ekonomi…, h. 23. 
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Berdasarkan Gambar 4.6 diatas terlihat jelas bahwa titik-titik 

menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik 

tersebut membentuk pola yang tidak teratur serta titik-titik tersebut juga 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model 

regresi. 

 

3) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan keadaan dimana antara dua variabel 

independen atau lebih dalam model regresi terjadi hubungan linier yang 

sempurna ataupun mendekati sempurna. Model regresi yang baik 

mengartikan bahwa tidak adanya masalah multikolinearitas. Pengujian 

multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance, VIF (Variance 

Inflation Factor), dan korelasi diantara variabel independen. Jika nilai 

Tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, 

sedangkan apabila nilai Tolerance < 0,10 dan VIF > 10 maka terjadi 

multikolinearitas.76 Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini.  

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -65.670 54.926  1.196 .038   

LN_X1 -.104 .194 -.079 2.532 .047 .988 1.013 

LN_X2 2.829 2.293 .185 3.234 .024 .963 1.038 

LN_X3 .062 .184 .050 2.338 .037 .975 1.026 

a. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.6. diatas hasil uji multikolinearitas menunjukkan 

bahwa nilai Tolerance untuk Biaya Perekrutan adalah 0,988, nilai 

                                                             
76 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis…, h. 136 
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Tolerance Biaya Gaji 0,963 dan nilai Tolerance Biaya Bonus 0,975. Nilai 

VIF untuk Biaya Perekrutan 1,013, Nilai VIF untuk Biaya Gaji 1,038 dan 

nilai VIF untuk Biaya Bonus 1,026. Maka dari itu, dapat disimpulkan 

bahwa seluruh variabel independen (Biaya Perekrutan, Biaya Gaji dan 

Biaya Bonus) memiliki Tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10 sehingga dapat 

disimpulkan data penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas. 

 

4) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linier terdapat korelasi diantara kesalahan 

pengganggu pada periode sekarang (t) ataupun periode sebelumnya (t-1).77 

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test) untuk 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, dengan pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

i. Apabila dU < DW < 4-dU maka tidak terjadi autokorelasi. 

ii. Apabila DW < dL atau DW > 4-dL maka terjadi autokorelasi. 

iii. Jika dL < DW < dU atau 4-dU < DW < 4-dL maka tidak ada 

keputusan yang pasti. 

Berikut merupakan hasil pengolahan data yang diperoleh. 

 

Tabel 4.7. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .222a .491 .563 1.45593 1.620 

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX1, LnX2 

a. Dependent Variable: LnY 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 

Hasil pengujian pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai Durbin-

Watson adalah 1,620. Nilai dL dan dU dilihat pada tabel Durbin-Watson 

pada signifikansi 0,05, n = 48 dan k = 3 (n adalah jumlah data dan k adalah 

                                                             
77 Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian…, h. 214. 
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jumlah variabel independen). Maka diperoleh dL = 1,4064 dan dU = 

1,6708. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson 

terletak pada (dL < DW < dU) yaitu bernilai (1,4604 < 1,620 < 1,6708). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada keputusan yang pasti untuk 

autokorelasi pada model regresi. Hal tersebut karena pola variabel yang 

memang mempunyai keterkaitan untuk setiap periodenya. 

 

d. Uji Hipotesis 

1) Uji Signifikan Parsial (Uji-t) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen.78 Berikut hasil uji t yang diperoleh 

melalui pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 26. 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -65.670 54.926  1.196 .038 

LN_X1 -.104 .194 -.079 2.532 .047 

LN_X2 2.829 2.293 .185 3.234 .024 

LN_X3 .062 .184 .050 2.338 .037 

a. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 

Berdasarkan output SPSS diatas dapat dilihat nilai t hitung dari masing-

masing variabel. Nilai t tabel diperoleh dengan k = 4, n = 48 dan df = n – 

k (48 – 4 = 44) sehingga diperoleh t tabel = 2,01537. Dapat disimpulkan 

bahwa untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

a. Nilai t hitung untuk Biaya perekrutan adalah (2,532) dengan tingkat 

signifikansi (0,047) maka variabel Biaya Perekrutan secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan 

                                                             
78 Sirilius Seran, Metodologi Penelitian Ekonomi…, h. 187. 
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Perusahaan dengan nilai t hitung (2,532) > t tabel (2,01537) dan 

nilai signifikan (0,047) < 0,05, maka H1 diterima. 

b. Nilai t hitung untuk Biaya Gaji adalah (3,234) dengan tingkat 

signifikansi (0,024) maka variabel Biaya Gaji secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan dengan nilai t hitung (3,234) > t tabel (2,01537) dan 

nilai signifikan (0,024) < 0,05, maka H2 diterima. 

c. Nilai t hitung untuk Biaya Bonus adalah (2,338) dengan tingkat 

signifikansi 0,037 maka variabel Biaya Bonus secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan dengan nilai t hitung (2,338) > t tabel (2,01537) dan 

nilai signifikan (0,037) < 0,05, maka H3 diterima. 

 

2) Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dengan 

cara bersama-sama terhadap variabel dependen.79 Dalam uji F digunakan 

hipotesis sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.834 3 1.611 2.860 .002b 

Residual 93.268 44 2.120   

Total 98.103 47    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 

Berdasarkan output SPSS diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan 

0,002 < α = 0,05. Hasil analisis tersebut diperkuat dengan mencari nilai F 

tabel dengan nilai df (n1) = 3, df (n2) = 44, dan taraf signifikansi 0,05 maka 

diperoleh nilai F tabel sebesar 2,82. Nilai F hitung (2,860) > F tabel (2,82) 

                                                             
79 Suhardi dan Purwanto. S.K, Statistika: Untuk Ekonomi…, h. 225-227. 
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dan nilai signifikan 0,002 < α = 0,05, maka H4 diterima. Hasil uji F 

menunjukkan bahwa semua variabel independen (Biaya Perekrutan, Biaya 

Gaji dan Biaya Bonus) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Biaya Perekrutan Secara Parsial Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biaya Perekrutan (X1) secara 

parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Y). hal 

tersebut dapat dilihat dengan nilai t hitung (2,532) > t tabel (2,01537) dan 

nilai signifikan (0,047) < 0,05, maka H1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Gustiyar (2010) dan Pambagio (2013) yang menunjukkan 

bahwa Biaya Perekrutan berpengaruh signifikan terhadap laporan kinerja 

perusahaan.80 Hal tersebut dapat diperkuat oleh pendapat Castetter bahwa 

pelaksanaan rekrutmen yang tidak sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan, maka bisa menimbulkan masalah salah satunya yaitu 

menyebabkan kinerja rendah. Dengan rekrutmen yang baik, maka pegawai 

yang akan diperoleh lebih berkualitas sehingga kinerja yang mereka 

hasilkan pun akan lebih baik.81 Tetapi hasil penelitian ini bertentangan 

dengan penelitian Harianja (2012) yang menunjukkan bahwa Biaya 

Perekrutan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dikarenakan 

pada penelitian tersebut biaya perekrutan merupakan variabel yang tidak 

efisien untuk mengukur kinerja perusahaan 82. 

 

 

 

                                                             
80 Gustiyar, Pengaruh Biaya Sumber…, h. 66 
81 Nindrijo Sunu Pambagio, “Pengaruh Proses Rekrutmen, Proses Seleksi dan Kompetensi 

Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan”, dalam Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 4, No. 1, h. 5, 

Tahun 2013. 
82 Harianja, Pengaruh Akuntansi Sumber…, h. 84 
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2. Pengaruh Biaya Gaji Secara Parsial Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biaya Gaji secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. 

Hal tersebut dapat dilihat dengan nilai t hitung (3,234) > t tabel (2,01537) 

dan nilai signifikan (0,024) < 0,05, maka H2 diterima. Hasil ini diperkuat 

dengan penelitian Gustiyar (2010) bahwa variabel biaya Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berupa gaji berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Perusahaan.83 Dalam hal ini, Dito (2010) juga menyatakan di dalam 

penelitiannya bahwa Biaya Gaji secara parsial berpengaruh dan signifikan 

terhadap Kinerja Perusahaan. Gaji merupakan faktor utama yang menjadi 

pertimbangan seorang pegawai dalam melakukan pekerjaannya dan 

merupakan sebuah imbalan yang diberikan perusahaan kepada pegawai 

secara teratur agar pegawai tersebut mampu melaksanakan pekerjaannya 

dengan baik dan meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin besar nilai gaji 

maka akan semakin mempengaruhi tingkat kinerja pegawai dalam semangat 

bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.84  

 

3. Pengaruh Biaya Bonus Secara Parsial Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biaya Bonus secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. 

Hal tersebut dapat dilihat dengan nilai t hitung (2,338) > t tabel (2,01537) 

dan nilai signifikan (0,037) < 0,05, maka H3 diterima. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian Trihantoro (2019) dalam penelitiannya yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh parsial dari pemberian bonus 

terhadap kinerja karyawan.85 Hal ini juga diperkuat oleh Soemadi, dkk 

                                                             
83 Gustiyar, Pengaruh Biaya Sumber…, h. 67 
84 Anoki Herdian Dito, “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Slamet 

Langgeng Purbalingga dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening”, dalam Skripsi 

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Tahun 2010, h. 90 
85 Johan Trihantoro, “Pengaruh Penilaian Kinerja dan Bonus Terhadap Kinerja Karyawan 

PT Medlinx Asia Teknologi Jakarta”, dalam Jurnal of Economics & Business, Vol. 8, No. 1, Januari-

Juni 2019, h. 53. 
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(2020) bahwa Bonus merupakan imbalan yang diberikan kepada pegawai 

yang dibayarkan sekaligus karena memenuhi sasaran kinerja. Bonus yang 

diberikan kepada pegawai baik dari waktu pembayarannya ataupun besar 

jumlahnya dapat memotivasi semangat kerja pegawai untuk mencapai 

kinerja yang maksimal sehingga membantu mewujudkan tujuan 

perusahaan.86 Maka dari itu semakin besar Biaya Bonus yang dikeluarkan 

perusahaan diharapkan pegawai juga dapat memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan Kinerja Perusahaan. 

 

4. Pengaruh Biaya Perekrutan, Biaya Gaji, Biaya Bonus Secara Simultan 

Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biaya Perekrutan, Biaya Gaji dan 

Biaya Bonus secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai F hitung 

(2,860) > F tabel (2,82) dan nilai signifikan (0,002) < 0,05, maka H4 

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh 

Suyatin (2016) yang menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan mengalami 

peningkatan yang signifikan setelah penerapan Akuntansi Sumber Daya 

Manusia yang terdiri atas biaya-biaya Sumber Daya Manusia.87 Hasil 

penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya dari Gustiyar 

(2010) yang membuktikan bahwa variabel Biaya Sumber Daya Manusia 

(SDM) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap 

laporan kinerja perusahaan.88 Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) seperti 

Biaya Perekrutan, Biaya Gaji dan Biaya Bonus menjadi faktor utama dalam 

meningkatkan Kinerja Keuangan didalam suatu perusahaan. Tetapi hasil 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian Harianja (2012) yang 

menyatakan bahwa Biaya Perekrutan, Biaya Gaji dan Biaya Bonus secara 

                                                             
86 Boy Sampurno, Toni Herlambang dan Soemadi, “Pengaruh Gaji, Tunjangan, dan Bonus 

Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan PT. BPD Jawa Timur Jember”, dalam Jurnal Sains 

Manajemen dan Bisnis Indonesia, Vol. 10, No. 02, Tahun 2020, h. 10. 
87 Nur Ali Purnama, Titin Ruliana dan Suyatin, “Penerapan Akuntansi Sumber Daya 

Manusia dan Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Mandiri Tbk”, dalam Jurnal Fakultas Ekonomi, 

Univ 17 Agustus 1945 Samarinda, Vol. 5, No. 2, Tahun 2016. 
88 Gustiyar, Pengaruh Biaya Sumber…, h. 67 
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simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja perusahaan. Karena 

didalam penelitian tersebut, Biaya Perekrutan tidak efisien dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Hanya Biaya Gaji dan 

Biaya Bonus yang berpengaruh signifikan dan yang menjadi faktor utama 

didalam penelitian tersebut dalam meningkatkan Kinerja Perusahaan.89

                                                             
89 Lidia Irene Harianja, “Pengaruh Akuntansi Sumber Daya Manusia yang Diungkapkan 

dalam Laporan Keuangan Perusahaan Terhadap Kinerja dan Pencapaian Perusahaan” (Skripsi, 

Universitas Sumatera Utara, 2012), h. 73. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan 

diantaranya yaitu: 

1. Biaya Perekrutan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara 

II Tanjung Morawa periode 2017-2020. Hal tersebut dapat dilihat dengan 

nilai t hitung (2,532) > t tabel (2,01537) dan nilai signifikan (0,047) < 

0,05. Artinya, Biaya Rekrutmen menjadi faktor yang mampu 

meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. 

2. Biaya Gaji secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara II 

Tanjung Morawa periode 2017-2020. Hal tersebut dapat dilihat dengan 

nilai t hitung (3,234) > t tabel (2,01537) dan nilai signifikan (0,024) < 

0,05. Artinya Biaya Gaji menjadi faktor yang mampu meningkatkan 

Kinerja Keuangan Perusahaan. 

3. Biaya Bonus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara II 

Tanjung Morawa periode 2017-2020. Hal tersebut dapat dilihat dengan 

nilai t hitung (2,338) > t tabel (2,01537) dan nilai signifikan (0,037) < 

0,05. Artinya, Biaya Bonus menjadi faktor yang mampu meningkatkan 

Kinerja Keuangan Perusahaan. 

4. Biaya Perekrutan, Biaya Gaji dan Biaya Bonus secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa periode 

2017-2020. Hal tersebut dapat dilihat dengan nilai F hitung (2,860) > F 

tabel (2,82) dan nilai signifikan (0,002) < 0,05. Artinya, Biaya 

Perekrutan, Biaya Gaji dan Biaya Bonus menjadi faktor utama dalam 

meningkatkan Kinerja Keuangan didalam suatu perusahaan. 
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B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memberi 

saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, objek penelitian tidak hanya satu perusahaan 

saja yaitu PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa, tetapi 

menambahkan beberapa perusahaan lainnya.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel 

independen yang tidak dipaparkan didalam penelitian ini sehingga 

variabel-variabelnya lebih meluas lagi. Karena pada penelitian ini hanya 

terbatas pada variabel-variabel akuntansi saja. 

3. Peneliti ini hanya terbatas pada periode yang cukup singkat yaitu selama 

4 tahun dari 2017-2020, dan hasil yang didapatkan tidak konsisten dengan 

hasil penelitian yang diharapkan. Maka dari itu peneliti menyarankan bagi 

peneliti selanjutnya untuk memperpanjang periode pengamatan sehingga 

hasil penelitian bisa lebih optimal.
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LAMPIRAN 1 

Data Penelitian 

Tahun Bulan 

Biaya 

Perekrutan 

(X1 ) 

Biaya Gaji 

(X2) 

Biaya Bonus 

(X3) 

Kinerja 

Keuangan 

(Y) 

(Rp) (Rp) (Rp) (%) 

2017 JAN 6000000 29239928819 14619964409,5 77,33 

  FEB 4500000 28779685731 14389842865,5 26,25 

  MAR 1200000 27730047233 13865023616,5 18,23 

  APR 139355985 28855143114 14427571557 15,92 

  MEI 3000000 28907960433 14453980216,5 13,24 

  JUN 4000000 22837302304 11418651152 7,73 

  JUL 5000000 23573843668 11786921834 9,74 

  AGT 2000000 25018134971 12509067485,5 3,22 

  SEP 1000000 24196622442 12098311221 1,98 

  OKT 6000000 24141841120 12070920560 2,09 

  NOV 127650000 24346984520 12173492260 1,50 

  DES 72820000 22709281212 11354640606 10,22 

2018 JAN 16500000 24686490753 12343245376,5 28,51 

  FEB 373307000 22942922153 11471461076,5 12,96 

  MAR 70000000 25236686591 12618343295,5 12,49 

  APR 10000000 26753135507 13376567753,5 8,55 

  MEI 12000000 26710724491 13355362245,5 5,61 

  JUN 10000000 22764066497 11282033249 3,7 

  JUL 10000000 25197144154 12598572077 3,1 

  AGT 12000000 26024968286 13012484143 1,56 

  SEP 10000000 26024968286 13012484143 0,91 

  OKT 10000000 26981499489 13490749744,5 0,62 

  NOV 116512000 28040976471 14020488235,5 0,3 

  DES 12000000 25168285999 12584142999,5 8,29 

2019 JAN 10000000 25478068971 12739034485,5 96,9 

  FEB 12000000 23486791408 11743395704 45,27 

  MAR 10000000 22201325017 11100662508,5 35,78 

  APR 12000000 25087728486 12543864243 19,63 

  MEI 10000000 23622605543 11811302771,5 8,36 

  JUN 10000000 25013572815 12506786407,5 3,57 

  JUL 12000000 24653869839 12326934919 3,18 

  AGT 10000000 26479359665 13239679832,5 2,21 

  SEP 10000000 25641105522 12820552761 1,57 

  OKT 25222500 25196144189 12598072094,5 0,64 

  NOV 12000000 26964873543 13482436771,5 0,49 

  DES 10000000 27554558548 13777279274 6,99 
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2020 JAN 10000000 27116840929 13558420464,5 50,82 

  FEB 12000000 26951381391 13475690695,5 70,98 

  MAR 10000000 29766766762 14883383381 44,97 

  APR 12000000 31675110062 15837555031 197,52 

  MEI 10000000 32374753472 16187376736 8,13 

  JUN 10000000 31234752357 15617376178,5 8,6 

  JUL 12000000 30086177667 15043088833 10,01 

  AGT 10000000 29137685768 14568842884 11,77 

  SEP 10000000 30228433223 15114216611,5 12,82 

  OKT 12000000 27999339302 13999669651 10,64 

  NOV 10000000 27812451847 13906225923,5 10,47 

  DES 10000000 27128685607 13564342803,5 6,92 
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LAMPIRAN 2 

 

Output Analisis Data (Sebelum Transformasi) 

1. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Biaya Perekrutan 48 1000000.00 373307000.00 27209739.2708 59778649.61097 

Biaya Gaji 48 22201325017.00 32374753472.00 26453354712.0208 2522024494.34019 

Biaya Bonus 48 11282033249.00 156173761785.00 78064435310.6042 60870843145.35583 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

48 .30 197.52 19.6310 33.66743 

Valid N (listwise) 48     

 

2. Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -82.703 52.529  -1.574 .123 

Biaya 

Perekrutan 

-1.454E-8 .000 -.026 -.176 .861 

Biaya Gaji 3.917E-9 .000 .293 1.974 .055 

Biaya 

Bonus 

-1.135E-11 .000 -.021 -.141 .889 

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Perusahaan 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 48 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 32.14833850 

Most Extreme Differences Absolute .236 

Positive .236 

Negative -.179 

Test Statistic .236 

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

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -82.703 52.529  -1.574 .123   

Biaya 

Perekrutan 

-1.454E-8 .000 -.026 -.176 .861 .962 1.040 

Biaya Gaji 3.917E-9 .000 .293 1.974 .055 .938 1.066 

Biaya Bonus -1.135E-11 .000 -.021 -.141 .889 .973 1.027 

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Perusahaan 

 

d. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .297a .088 .026 33.22623 1.587 

a. Predictors: (Constant), Biaya Bonus, Biaya Perekrutan, Biaya Gaji 

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Perusahaan 
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -82.703 52.529  -1.574 .123 

Biaya 

Perekrutan 

-1.454E-8 .000 -.026 -.176 .861 

Biaya Gaji 3.917E-9 .000 .293 1.974 .055 

Biaya 

Bonus 

-1.135E-11 .000 -.021 -.141 .889 

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Perusahaan 

 

b. Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4699.067 3 1566.356 1.419 .250b 

Residual 48575.236 44 1103.983   

Total 53274.304 47    

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Perusahaan 

b. Predictors: (Constant), Biaya Bonus, Biaya Perekrutan, Biaya Gaji 
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LAMPIRAN 3 

 

Output Analisis Data (Setelah Transformasi) 

1. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 48 1000000.00 373307000.00 27209739.2708 59778649.61097 

X2 48 22201325017.00 32374753472.00 26453354712.0208 2522024494.34019 

X3 48 11282033249.00 156173761785.00 78064435310.6042 60870843145.35583 

Y  48 .30 197.52 19.6310 33.66743 

Valid N (listwise) 48     

 

2. Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -65.670 54.926  -1.196 .238 

X1 -.104 .194 -.079 -.532 .097 

X2 2.829 2.293 .185 1.234 .024 

X3 .062 .184 .050 .338 .037 

a. Dependent Variable: Y 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 48 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.40869888 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .054 

Positive .052 

Negative -.054 

Test Statistic .054 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

 

b. Uji Heteroskedastisitas 
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c. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -65.670 54.926  1.196 .038   

X1 -.104 .194 -.079 2.532 .097 .988 1.013 

X2 2.829 2.293 .185 3.234 .024 .963 1.038 

X3 .062 .184 .050 2.338 .037 .975 1.026 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021. 

 

d. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .222a .491 .563 1.45593 1.620 

a. Predictors: (Constant),LnX3, LnX1, LnX2 

b. Dependent Variable: LnY 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -65.670 54.926  -1.196 .238 

X1 -.104 .194 -.079 -.532 .097 

X2 2.829 2.293 .185 2.234 .024 

X3 .062 .184 .050 2.338 .037 

c. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 
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b. Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.834 3 1.611 2.860 .002b 

Residual 93.268 44 2.120   

Total 98.103 47    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

Sumber: Hasil Penelitian, 2021 
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LAMPIRAN 4 

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 - 80) 
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LAMPIRAN 5 

Titik Persentase Distribusi F 
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LAMPIRAN 6 

Tabel Durbin-Watson (DW) 

 


