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ABSTRAK
Winda Mar’atus Sholikha, 2019. Pengaruh Penjualan, Beban Umum &
Administrasi Terhadap Laba Bersih Pada PT Kalbe Farma Tbk Periode 20062017, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi
Akuntansi Universitas Winaya Mukti. Di bawah bimbingan H. Oyon
Suharyono, Drs., M.M., CPA., CA., Ak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penjualan terhadap laba
bersih pada PT Kalbe Farma Tbk periode 2006-2017, pengaruh beban umum &
administrasi terhadap laba bersih pada PT Kalbe Farma Tbk periode 2006-2017,
dan pengaruh penjualan, beban umum & administrasi secara simultan terhadap laba
bersih pada PT Kalbe Farma Tbk periode 2006-2017. Data yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan PT
Kalbe Farma Tbk periode 2006-2017 dengan mengakses www.kalbe.co.id
Objek penelitian ini adalah PT Kalbe Farma Tbk. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kausal komparatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi
linear berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Data
dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi dan dianalisis
menggunakan aplikasi SPSS versi 23.
Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji t disimpulkan bahwa
penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, dimana nilai t hitung > t
tabel (2,383 > 2,262) dan beban umum & administrasi tidak berpengaruh signifikan
terhadap laba bersih, dimana nilai t hitung < t tabel (0,113 < 2,262). Berdasarkan
uji f disimpulkan bahwa penjualan, beban umum & administrasi secara simultan
berpengaruh terhadap laba bersih, dimana f hitung > f tabel (14,285 > 4,46).

Kata Kunci : Penjualan, Beban Umum & Administrasi, Laba bersih

ABSTRACT
Winda Mar’atus Sholikha, 2019. The Influence Of Sales, General &
Administration Expenses To Net Income In Pt Kalbe Farma Tbk Period 20062017, Thesis Undergraduate Program at The Faculty of Economics and
Business, Accounting Study Program at Winaya Mukti University. Under the
guidance of H. Oyon Suharyono, Drs., M.M., CPA., CA., Ak.
This research aims to examine the influence of sales to net income in PT
Kalbe Farma Tbk for the period 2006-2017, the influence of general &
administrative expenses to net income in PT Kalbe Farma Tbk for the period 20062017, and the influence of sales, general & administrative expenses simultaneously
to net income in PT Kalbe Farma Tbk period 2006-2017. The data used in this
research is secondary data sourced from the financial statements of PT Kalbe
Farma Tbk for the period 2006-2017 by accessing www.kalbe.co.id
The object of this research is PT Kalbe Farma Tbk. This type of research is
comparative causal research. This study uses the method of multiple linear
regression analysis using the classical assumption test and hypothesis testing. Data
was collected by library research and documentation and analyzed using the SPSS
version 23 application.
Based on the results of the research using the t test concluded that sales have
a significant influence to net income, where the value of t count> t table (2.338>
2.262) and general & administrative expenses do not have a significant influence
to net income, where the value of t count <t table (0.113 <2,262 ). Based on the f
test it can be concluded that sales, general & administrative expense
simultaneously have a significant influence to net income, where f count> f table
(14,285> 4.46).

Keywords : Sales, General & Administrative Expenses, Net Income
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Di era globalisasi saat ini, banyak perusahaan-perusahaan baru di Indonesia

yang bermunculan dan berkembang sangat pesat, hal tersebut menunjukkan
pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi sehingga memicu banyaknya
persaingan dalam dunia usaha. Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UU No. 8 Tahun
1997 Tentang Dokumen Perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap
bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh
orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
Dalam hal ini perusahaan dituntut untuk mampu menentukan kinerja
perusahaan yang baik demi mempertahankan kelangsungan hidupnya dan
berlomba-lomba meningkatkan mutu perusahaan serta mengelola sumber daya
yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba yang
maksimal.
Salah satu Industri yang berkontribusi bagi perkembangan ekonomi
Indonesia adalah industri farmasi. Industri farmasi menjadi salah satu prioritas
sektor yang ditingkatkan di tahun 2018 karena dianggap telah memberikan
kontribusi signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada tahun
2017 tercatat industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional tumbuh
sebesar 6,85%, serta memberikan kontribusi sebesar 0,48%, dengan nilai investasi
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yang meningkat sebesar 35,65%. Pada tahun yang sama, penambahan investasi di
sektor farmasi telah mencapai Rp 5,8 triliun. Performa sektor industri farmasi ini
didukung oleh Inpres nomor 6 tahun 2016 mengenai percepatan pengembangan
industri farmasi dan alat kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian
dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan (Tribunnews,
2018)
Setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba dan berusaha
meningkatkan laba, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan
laba yang dihasilkan perusahaan akan mengundang kepercayaan investor untuk
menanamkan modal mereka. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan
membutuhkan sebuah alat guna mengevaluasi kinerja perusahaan yaitu dengan
laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi
perusahaan. Salah satu laporan keuangan adalah laporan laba rugi yang
menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam posisi laba atau rugi.
Untuk memperoleh laba yang diinginkan, perusahaan harus mampu
menghasilkan produk-produk yang menarik dan dibutuhkan oleh masyarakat
sehingga akan mendapat penghasilan dari hasil penjualan. Hal ini didukung oleh
Zamzani dan Nusa (2016:21) yang menyatakan:
“Pendapatan adalah uang yang diterima perusahaan karena telah
menjual barang dan jasa yang dihasilkan. Beban merupakan biaya yang
dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Laba bersih merupakan
selisih antara pendapatan dan biaya”.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan penjualan
merupakan target setiap perusahaan demi mendapatkan laba. Perusahaan dengan
laba yang besar memiliki resiko yang besar pula, salah satunya adalah beban. Dalam
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menjalankan suatu usaha pasti ada yang harus dikorbankan sebagai nilai pengganti
untuk memperoleh laba, untuk itu perusahaan harus mampu meningkatkan
penjualan yang lebih besar untuk bisa menutupi beban.
Dalam kegiatan operasional perusahaan demi mencapai tujuan sangat
diperlukan pengolahan data-data di dalam kantor perusahaan yang dilakukan oleh
sumber daya manusia yang kompeten, selain itu dibutuhkan juga alat-alat
pendukung lainnya sehingga perusahaan harus mengeluarkan pengorbanan, salah
satunya beban umum & administrasi seperti beban gaji karyawan kantor, beban
perlengkapan kantor, beban listrik, air dan lain sebagainya.
Kalbe farma adalah perusahaan farmasi terbuka terbesar di Indonesia dan
Asia Tenggara, serta menaungi belasan ribu karyawan yang tersebar lebih dari 35
anak perusahaan, sebagai penyedia solusi kesehatan komprehensif, Kalbe farma
memiliki portofolio produk dan layanan yang luas mulai dari obat resep dan obat
bebas, produk-produk minuman energi dan nutrisi, hingga peralatan medis,
termasuk layanan kesehatan.
Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari laporan keuangan PT Kalbe
Farma Tbk periode 2006-2017, dapat dilihat bagaimana pertumbuhan penjualan,
beban umum & administrasi, serta laba bersih pada tabel berikut :
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Tabel 1. 1 Pertumbuhan Penjualan, Beban Umum & Administrasi
serta Laba Bersih PT Kalbe Farma Periode 2006-2017

Tahun

Penjualan

2006

Total (Rp)
%
6.071.550.437.967

2007

Beban umum &
administrasi

Laba Bersih

Total (Rp)
%
368.712.091.839

Total (Rp)
%
764.357.450.660

7.004.909.851.908 15%

397.314.069.867 8%

811.647.239.876 6%

2008

7.877.366.385.633 12%

453.356.346.569 14%

825.504.633.348 2%

2009

9.087.347.669.804 15%

518.793.836.610 14%

1.049.667.116.548 27%

2010

10.226.789.206.223 13%

580.973.135.334 12%

1.343.798.968.422 28%

2011

10.911.860.141.523 7%

586.524.605.026 1%

1.522.956.820.292 13%

2012

13.636.405.178.957 25%

651.416.535.513 11%

1.775.098.847.932 17%

2013

16.002.131.057.048 17%

764.512.533.499 17%

1.970.452.449.686 11%

2014

17.368.532.547.558 9%

892.339.376.449 17%

2.122.677.647.816 8%

2015

17.887.464.223.321 3%

953.016.118.389 7%

2.057.694.281.873 -3%

2016

19.374.230.957.505 8%

1.046.592.722.481 10%

2.350.884.933.551 14%

2017

20.182.120.166.616 4%

1.141.381.509.277 9%

2.453.251.410.604 4%

Sumber : Laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk (Data Diolah)
Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat terlihat bahwa penjualan PT Kalbe
Farma Tbk dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 selalu mengalami
peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan penjualan paling tinggi terjadi pada tahun
2012 sebesar 25%, sedangkan pertumbuhan penjualan paling rendah terjadi pada
tahun 2015 sebesar 3%.
Dapat dilihat juga bahwa beban umum dan administrasi PT Kalbe Farma Tbk
selalu mengalami peningkatan pertumbuhan dari tahun 2006 sampai dengan 2017.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 17%, sedangkan
pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 1%.
Selanjutnya pada tabel di atas terlihat bahwa laba bersih PT Kalbe Farma Tbk
tahun 2006 sampai 2017 cenderung mengalami peningkatan pertumbuhan, namun
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masih terjadi penurunan pada tahun 2015. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun
2010 sebesar 28%. Sedangkan penurunan pertumbuhan laba bersih terjadi pada
tahun 2015 sebesar 3%.
Dari data-data di atas terlihat bahwa penjualan dari tahun 2006 sampai dengan
2017 selalu mengalami peningkatan, sedangkan laba bersih cenderung meningkat
namun masih terjadi penurunan pada satu periode yaitu di tahun 2015. Kemudian
beban umum & administrasi juga selalu meningkat, namun tidak membuat laba
bersih selalu mengalami penurunan di setiap tahun.
Sebelumnya telah dilakukan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh
Kadek Marlita Dewi tahun 2017 yang menyatakan bahwa secara parsial maupun
simultan volume penjualan dan biaya operasional memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap laba bersih. Selanjutnya juga dilakukan penelitian oleh Denny
Putri Hapsari tahun 2018 yang menyatakan bahwa penjualan bersih, beban umum
& administrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba, namun
secara parsial beban umum dan administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap
laba.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan
penelitian dengan judul “PENGARUH PENJUALAN, BEBAN UMUM &
ADMINISTRASI TERHADAP LABA BERSIH PADA PT KALBE FARMA
TBK PERIODE 2006-2017”
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1.2

Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi identifikasi masalah
dalam penelitian ini adalah :
1. Laba bersih PT Kalbe Farma Tbk mengalami penurunan di tahun 2015.
2. Beban umum & administrasi PT Kalbe Farma Tbk selalu mengalami
peningkatan.
3. Beban umum dan administrasi PT Kalbe Farma Tbk yang selalu meningkat
tidak membuat laba bersih selalu mengalami penurunan setiap tahun.
4. Penjualan PT Kalbe Farma Tbk yang selalu meningkat tidak membuat laba
bersih selalu meningkat, karena masih terjadi penurunan laba bersih pada satu
periode.
5. Persentase pertumbuhan penjualan, beban umum & administrasi serta laba
bersih PT Kalbe Farma Tbk cenderung fluktuatif.
1.2.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Seberapa besar pengaruh penjualan terhadap laba bersih pada PT Kalbe Farma
Tbk periode 2006-2017?
2. Seberapa besar pengaruh beban umum & administrasi terhadap laba bersih pada
PT Kalbe Farma Tbk periode 2006-2017?
3. Seberapa besar pengaruh penjualan, beban umum & administrasi terhadap laba
bersih pada PT Kalbe Farma Tbk periode 2006-2017?
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1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas tujuan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaruh penjualan terhadap laba bersih pada PT Kalbe
Farma Tbk periode 2006-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh beban umum & administrasi terhadap laba bersih
pada PT Kalbe Farma Tbk periode 2006-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh penjualan, beban umum & administrasi terhadap
laba bersih pada PT Kalbe Farma Tbk periode 2006-2017.
1.4

Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis dan teoritis :

1. Secara praktis
a. Bagi perusahaan
Memberikan informasi dan masukan yang dapat dijadikan sebagai salah satu
bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan penjualan dan
meminimalkan beban umum & administrasi sehingga dapat meningkatkan laba.
b. Bagi peneliti
Memberikan kesempatan bagi penulis untuk menganalisis masalah dan halhal yang terjadi di perusahaan yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan
teori-teori yang telah telah didapat selama kuliah sehingga dapat menambah ilmu,
wawasan dan pengetahuan serta kematangan berfikir dalam mengambil keputusan.
c. Bagi universitas

8

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya
yang berkaitan dengan pengaruh penjualan, beban umum & administrasi terhadap
laba bersih.
2. Secara teoritis
Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu ekonomi
khususnya akuntansi, dan dapat digunakan sebagai landasan serta digunakan
sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan pengaruh penjualan, beban umum & administrasi terhadap laba
bersih dalam bidang dan kajian yang sama.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS
2.1

Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi
Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi
yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi atau kepada pihakpihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan
perusahaan (Hery, 2015:6). Sedangkan Zamzani dan Nusa (2016:2) menyatakan:
“Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, yang
menghasilkan informasi ekonomi untuk diberikan kepada pihak pengguna”.
Kemudian Ishaq dan Sugiono (2015:4) menyatakan bahwa:
“Akuntansi merupakan proses identifikasi/pengenalan, pengukuran
dan pelaporan ekonomi, informasi yang dihasilkan oleh akuntansi
diharapkan berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi
pihak yang memerlukan”.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses
pencatatan, penggolongan, peringkasan yang berguna untuk memberikan informasi
atau laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai sarana penilaian dan
pengambilan keputusan.
Menurut Ishaq dan Sugiono (2015:4), selain untuk pengambilan keputusan,
akuntansi memiliki kegunaan sebagai berikut:
1. Perencanaan (Planning), melalui informasi ekonomi yang tepat, maka
manajemen perusahaan dapat menyusun rencana, baik bersifat jangka pendek
9

10

maupun jangka panjang. Pengendalian (Controling), melalui informasi ekonomi
akurat, maka manajemen perusahaan dapat mengontrol, memilai terhadap
jalannya perusahaan.
2. Pertanggungjawaban

(Responsibility),

meskipun

laporan

bersifat

data

kuantitatif, tetapi dapat dipergunakan juga untuk menelusuri data kualitatif,
sehingga dapat digunakan untuk bahan pertanggungjawaban manajemen.
Ishaq dan Sugiono (2015:8) juga menyebutkan bahwa akuntansi memiliki
beberapa tahap yang dikenal dengan siklus akuntansi, yaitu:
1. Tahap pencatatan, siklus akuntansi selalu dimulai dari adanya suatu transaksi
atau kejadian yang harus dicatat dalam jurnal secara kronologis menurut urutan
waktu
2. Tahap pengikhtisaran, tahap ini meliputi neraca saldo, kertas kerja, jurnal
penyesuaian, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan
3. Tahap pelaporan, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan
akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil
operasi perusahaan.
Selain itu, Zamzani dan Nusa (2016:5) menyatakan bahwa ada dua kelompok
pemakai informasi akuntansi secara umum, diantaranya adalah:
1. Akuntansi manajemen, yaitu menghasilkan dan menyediakan informasi yang
diperlukan oleh perusahaan untuk kepentingan manajerial. Akuntansi
manajemen diharapkan mampu membantu manajer dalam mengambil
keputusan karena laporan digunakan manajemen terutama untuk pengambilan
keputusan di masa yang akan datang.
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2. Akuntansi keuangan, yaitu menyediakan informasi yang dirancang untuk
memenuhi kebutuhan pengguna eksternal. Informasi tersebut disajikan kepada
para pemakai dalam bentuk laporan keuangan.
2.1.2 Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat
digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas
perubahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan
dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan
karyawan dan yang kedua adalah pihak eksternal seperti pemegang saham, investor,
kreditor, pemerintah dan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan
keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan
pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan
perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2015:19).
Hery (2015:19), menyatakan:
“Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi
keuangan, hasil usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan”.
Sedangkan Zamzani dan Nusa (2016:13) menyatakan:
“Laporan keuangan disusun guna menyediakan informasi terkait
dengan posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan kinerja suatu
entitas sehingga laporan keuangan tersebut memberikan manfaat bagi
para pengguna dalam mengambil keputusan”.
Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Wijaya (2017:13) yang menyatakan:
“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sebagai entitas yang
bermanfaat di dalam pembuatan keputusan ekonomi”.
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Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan
keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang menghasilkan informasi bagi para
pengguna untuk mengambil keputusan. Laporan dibutuhkan oleh setiap perusahaan
sebagai alat evaluasi bagi manajemen untuk dapat mengelola perusahaan dengan
lebih baik lagi dan juga diperlukan sebagai informasi bagi para pemegang saham
untuk dapat mengetahui kinerja keuangan dalam periode tertentu, serta menjadi
daya tarik bagi calon investor yang ingin menanamkan sahamnya, karena sebelum
memilih perusahaan, calon investor akan terlebih dahulu melihat dan menilai
kinerja keuangan perusahaan yang telah tersaji dalam laporan keuangan.
2.1.2.1 Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan
Menurut Hery (2015:19) urutan laporan keuangan berdasarkan proses
penyajiannya adalah sebagai berikut:
1.

Laporan Laba Rugi (Income Statement) merupakan laporan yang sistematis
yang tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu
tertentu. Laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi mengenai hasil
usaha perusahaan, yaitu laba/rugi bersih, yang merupakan hasil dari
pendapatan dikurangi beban.

2.

Laporan Ekuitas Pemilik (Statement of Owner’s Equity) adalah sebuah
laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu
perusahaan untuk satu periode waktu tertentu (laporan perubahan modal).
Ekuitas pemilik akan bertambah dengan adanya investasi (setoran modal) dan
laba bersih. Sebaliknya ekuitas pemilik akan berkurang dengan adanya prive
(penarikan / pengambilan untuk kepentingan pribadi) dan rugi bersih.
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3.

Neraca (Balance Sheet) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi
asset, kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca
adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.

4.

Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows) adalah sebuah laporan yang
menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari
masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi
sampai pada aktivitas pendanaan/pembiayaan untuk satu periode waktu
tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/penurunan bersih
kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang
dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.
Catatan atas laporan keuangan (notes to the financial statements)
merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen
laporan keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan
penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan.

2.1.3 Penjualan
Secara umum penjualan merupakan aktivitas utama suatu perusahaan untuk
mendapatkan laba, semakin tinggi tingkat penjualan suatu perusahaan, maka akan
semakin tinggi pula laba yang dihasilkan, oleh karena itu setiap perusahaan selalu
berupaya untuk meningkatkan penjualannya agar dapat bersaing dengan
perusahaan lain dengan menciptakan produk-produk yang diminati masyarakat.
Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik
secara kredit maupun secara tunai. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order
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pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk
jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Kegiatan
penjualan kredit ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit.
Dalam transaksi penjualan tunai, barang dan jasa baru diserahkan oleh perusahaan
kepada pembeli jika telah menerima kas dari pembeli. Kegiatan penjualan secara
tunai ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan tunai (Mulyadi,
2016:160).
Syaifullah (2014:152) mendefinisikan: “Penjualan merupakan pendapatan
yang diperoleh perusahaan akibat dari penyerahan barang/jasa dari bisnis
utamanya”.
Selanjutnya Hery (2017:134) menyatakan:
“Penjualan merupakan total jumlah yang dibebankan kepada pelanggan
atas barang dagangan yang dijual perusahaan, baik meliputi penjualan
tunai maupun penjualan secara kredit”.
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan
adalah kegiatan perusahaan dalam memperoleh pendapatan yang dilakukan baik
secara kredit maupun tunai. Penjualan merupakan usaha yang dilakukan perusahaan
untuk mengembangkan bisnisnya dan memperoleh laba, penjualan juga merupakan
sumber hidup bagi perusahaan, karena penjualan merupakan sumber utama
pendapatan perusahaan untuk tetap bertahan dan berkembang.
2.1.3.1 Daya Tarik Penjualan
Menurut Tjiptono dan Chandra (2017:477), secara umum terdapat enam jenis
daya tarik yang bisa ditetapkan dalam program penjualan dan distribusi :
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1. Daya tarik produk, berupa kualitas produk, reliabilitas, fitur teknis, fitur kinerja
khusus, kemampuan memenuhi spesifikasi pelanggan individual, kompatibilitas
dengan produk lain, dan sistem yang sudah ada, dan sebagainya.
2. Daya tarik logistik, seperti kecepatan dalam memproses pesanan, ketepatan
waktu dalam pengiriman barang, manajemen persediaan, dan lain-lain.
3. Daya tarik protektif, diantaranya hak distributor eksklusif, penjualan konsinyasi,
dan kontrak jangka panjang,.
4. Daya tarik simplifikasi, yaitu daya tarik yang dirancang untuk memudahkan
pembeli, atau distributor dalam mengurangi biaya penanganan, pemakaian atau
promosi produk.
5. Daya tarik harga, diantaranya situasi dimana wiraniaga memiliki kewenangan
untuk menetapkan harga di bawah harga daftar.
6. Daya tarik bantuan finansial, misalnya fasilitas kredit, diskon kas, dan peralatan
spesial yang gratis.
2.1.3.2 Metode Penjualan
Menurut Rudianto (2018:246) metode penjualan dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Penjualan tunai
Penjualan tunai adalah aktivitas penjualan produk perusahaan dimana pihak
pembeli wajib menyerahkan uang ketika produk diserahkan penjual kepada
pembeli. Terkadang dalam penjualan tunai pihak penjual memberikan potongan
tunai kepada pembeli sebagai imbalan atas kesediaan pihak pembeli membayar
secara tunai.
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2. Penjualan kredit
Penjualan kredit dalam pemahaman akuntansi adalah transaksi penjualan
dimana pembayaran oleh pihak pembeli dilakukan tidak pada saat penyerahan
produk, tetapi dilakukan beberapa waktu kemudian (seminggu, dua minggu, atau
satu bulan kemudian) sekaligus.
3. Penjualan cicilan
Penjualan cicilan atau penjualan angsuran adalah metode penjualan dimana
pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang disepakati.
Karena pembayaran dilakukan secara bertahap, maka pengakuan dan pelaporan
pendapatan juga dilakukan secara bertahap sejalan dengan waktu diterimanya uang.
Karena itu, metode ini mengakui pendapatan bukan pada saat terjadinya transaksi
antara perusahaan dengan pihak lain, tetapi pada saat uangnya diterima oleh
perusahaan dari pihak yang membeli produknya.
2.1.3.3 Tipe Penjualan
Menurut Tjiptono dan Chandra (2017:463) terdapat beberapa tipe penjualan:
1. Personal selling systems
Produk didistribusikan secara langsung kepada pembeli akhir, pesan
penjualan disampaikan secara langsung kepada pembeli individual lewat kontak
tatap muka. Fungsi utamanya adalah menyediakan informasi produk, saran teknis,
layanan pelanggan, mengidentifikasi perubahan kebutuhan pelanggan.
2. Trade selling systems
Produk didistribusikan melalui pedagang grosir dan/atau pengecer yang
biasanya membeli untuk dijual lagi kepada pembeli akhir, pesan penjualan
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disampaikan lewat kontak tatap muka. Fungsi utamanaya adalah mendapatkan
dukungan distributor, memberikan informasi produk, menyediakan pelatihan
penjualan dan asistensi kepada para distributor.
3. Missionary selling systems
Produk didistribusikan melalui pedagang grosir dan/atau pengecer yang
biasanya membeli untuk dijual lagi ke pembeli akhir, pesan penjualan disampaikan
lewat kontak tatap muka. Fungsi utamanya adalah menyediakan informasi produk
dan layanan pelanggan secara langsung ke pembeli akhir atau mereka yang
mempengaruhi pembeli.
2.1.4 Beban
Beban dapat didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu
periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan asset, atau terjadinya
kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan
distribusi kepada penanam modal (Zamzani dan Nusa, 2016:22).
Sedangkan

Rahmawaty

(2014:40),

mendefinisikan:

“Beban

adalah

pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi
(pendapatan) di masa depan”.
Hal serupa juga dinyatakan oleh Syaifullah (2014:151) yang menyatakan:
“Beban merupakan pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk
memperoleh pendapatan”.
Selanjutnya Sugiono dan Ishak (2015:17) juga menyatakan: “Beban adalah
merupakan penggunaan-penggunaan dari barang-barang dan jasa dalam rangka
memperoleh suatu pendapatan dalam suatu periode”.
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Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa beban merupakan suatu pengorbanan
yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti penggunaan barang dan jasa untuk
memperoleh pendapatan dalam suatu periode. Setiap perusahaan tidak akan bisa
terlepas dari beban, karena untuk dapat memperoleh laba atau keuntungan,
perusahaan harus rela mengeluarkan pengorbanan. Semakin besar suatu perusahaan
akan semakin besar pula beban yang dikeluarkan, karena cakupan bisnis yang luas
akan menimbulkan banyak beban yang harus ditanggung perusahaan.
2.1.4.1 Jenis-Jenis Beban
Menurut Rahmawaty (2014:40) beban dibedakan menjadi beban usaha dan
beban diluar usaha.
1. Beban usaha (operational expense) adalah beban yang dikeluarkan perusahaan
untuk kegiatan utama perusahaan. Beban usaha dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 Beban penjualan terdiri dari beban iklan, beban gaji bagian penjualan, dan
beban komisi penjualan
 Beban administrasi & umum terdiri dari beban gaji pimpinan perusahaan,
beban penyusutan bagian kantor, dan beban kesejahteraan pegawai kantor.
2. Beban di luar usaha (other expense) adalah beban yang dikeluarkan tetapi tidak
berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Misalnya beban bunga dan
sewa.
2.1.4.2 Pengakuan Beban
Menurut Hery (2014:18) pengakuan beban dapat dibagi ke dalam tiga
kategori, yaitu sebagai berikut :
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1. Proses penandingan
Proses penandingan adalah mengaitkan beban dengan pendapatan tertentu.
Sebagai contoh, harga pokok penjualan merupakan beban langsung yang dapat
ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang. Beban ini
akan dilaporkan dalam periode yang sama sebagaimana pendapatan penjualan
diakui
2. Alokasi secara sistematis dan rasional
Kategori ini melibatkan pengeluaran modal yang memiliki masa manfaat
lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi
operasional dan kapasitas produktif asset tetap, serta memperpanjang masa manfaat
asset tetap.
Biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar, namun
tidak sering terjadi, pengeluaran-pengeluaran dalam kategori ini akan dicatat
dengan cara mendebit akun aset terkait. Nantinya secara sistematis dan rasional,
bagian dari harga perolehan asset akan dialokasikan menjadi beban pada masingmasing periode yang menerima manfaat atas pengeluaran modal tersebut.
3. Pengakuan segera
Kategori ini dilakukan atas beban-beban yang hanya memberikan manfaat
dalam periode ketika beban tersebut dibayarkan atau terjadi, dan tidak terkait
dengan pendapatan tertentu, tetapi secara tidak langsung membantu menciptakan
pendapatan. Sebagai contoh, beban umum dan administrasi. Pengakuan segera juga
tepat dilakukan ketika adanya ketidakpastian yang sangat tinggi mengenai manfaat
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ekonomi yang akan diperoleh di masa mendatang. Sebagai contoh adalah biayabiaya yang dikelurkan untuk melakukan penelitian.
2.1.4.3 Pengelompokkan Beban
Menurut Rudianto (2018:265) pengelompokkan beban yang umum dalam
akuntansi yang dilakukan oleh berbagai badan usaha adalah sebagai berikut :
1. Beban pokok penjualan.
Beban pokok penjualan adalah harga (nilai) pembelian total atau biaya
produksi total dari barang yang terjual selama suatu periode tertentu. Dengan
demikian beban pokok penjualan merupakan pengorbanan ekonomis yang
secara langsung berkaitan dengan penjualan produk perusahaan selama suatu
periode tertentu.
2. Beban langsung
Beban langsung adalah beban yang digunakan untuk menunjukkan
pengorbanan secara ekonomis yang terkait langsung dengan kegiatan usaha
perusahaan. Sedangkan berbagai beban yang tidak terkait secara langsung,
biasanya dikelompokkan dalan kategori lain.
3. Beban administrasi atau umum
Beban administrasi atau umum adalah beban yang dikeluarkan perusahaan
untuk berbagai kegiatan umum atau yang bersifat administratif. Contohnya
adalah gaji direksi dan manajer, gaji karyawan, beban asuransi, beban listrik dan
telepon, penyusutan gedung administrasi.

21

4. Beban pemasaran
Beban pemasaran adalah seluruh beban yang dikeluarkan perusahaan
dalam upaya mendistribusikan produknya sejak dari gudang perusahaan sampai
ke tangan pelanggan. Contohnya adalah gaji staf pemasaran, beban perjalanan
dan presentasi, beban promosi, beban angkut penjualan.
2.1.4.4 Beban Umum & Administrasi

Pada penelitian kali ini yang akan diteliti adalah beban umum & administrasi.
Berikut akan disajikan pengertian beban umum & administrasi oleh beberapa ahli:
Syaifullah (2014:4), menyatakan:
“Beban administrasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam hubungan
dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan kegiatan
perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan secara efektif dan
efisien”.
Pendapat tersebut didukung oleh Hery (2017:136) yang menyatakan: “Beban
umum dan administrasi dikeluarkan dalam rangka mendukung aktivitas atau urusan
kantor (administrasi) dan operasi umum”.
Beban administrasi atau umum adalah beban yang dikeluarkan perusahaan
untuk berbagai kegiatan umum atau yang bersifat administratif. Beban umum dan
administrasi mencakup gaji direksi dan manajer, gaji karyawan, beban asuransi,
beban jasa hukum dan profesional, beban listrik dan telepon, beban penyusutan
gedung administrasi, beban penyusutan peralatan administrasi, beban administratif
lainnya (Rudianto, 2018:267)
Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa beban umum &
administrasi adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai
seluruh kegiatan yang berhubungan dengan urusan kantor. Beban tidak hanya
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berasal dari kegiatan penjualan yang merupakan aktivitas utama perusahaan, namun
dalam hal pembuatan keputusan dan segala kegiatan dalam kantor akan dapat
menimbulkan beban, yaitu beban umum & administrasi.
2.1.5 Laba
Menurut Hery (2014:19) laba adalah “Hasil dari selisih antara sumber daya
masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan
kerugian) selama periode waktu tertentu”.
Laba perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : harga jual
per satuan (price per unit), volume penjualan per unit, komposisi produk yang
dijual (product mix), variable cost per unit, dan total fixed cost (Sugiono dan
Ishak,2015:79).
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa laba merupakan selisih antara
pendapatan dan beban perusahaan dalam periode waktu tertentu.
2.1.5.1 Karakteristik Laba
Menurut Putra (2018:40) laba memiliki karakteristik umum, yaitu sebagai
berikut :
1. Perubahan yang dapat dinikmati , didistribusikan atau bahkan ditarik oleh entitas
yang menguasai kemakmuran. Namun tetap memperhatihan nilai awal
kemakmurannya. Kemakmuran yang dimaksud di sini adalah asset bersih
perusahaan, modal pemegang saham, kekayaan, investasi, sumber daya
ekonomi, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang.
2. Kenaikan kemakmuran yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu perusahaan
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3. Perubahan yang terjadi dalam suatu periode sehingga harus diidentifikasi
kondisi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir.
2.1.5.2 Jenis-Jenis Laba Berdasarkan Penerimanya
Menurut Putra (2018:41), ada beberapa jenis laba yang dibedakan menurut
penerimanya, yaitu sebagai berikut :
1. Value added
 Penerima informasi laba : Karyawan, pemilik, kreditur, pemerintah.
 Perhitungan laba : Harga jual produk – biaya yang dikeluarkan.
2. Enterprise Net Income
 Penerima informasi laba : Pemegang saham, pemegang obligasi, pemerintah.
 Perhitungan laba : (Revenue – expense) + (Gain – loses) tidak termasuk biaya

bunga, pajak penghasilan, dan pembagian deviden.
3. Net Income to investors


Penerima informasi laba : Pemegang saham dan pemegang obligasi.



Perhitungan laba : Sama dengan menghitung enterprise net income namun
termasuk pajak penghasilan.

4. Net income to shareholders


Penerima informasi laba : Pemegang preffered stock dan common stock.



Perhitungan laba : Sama dengan menghitung net income to investors namun
setelah dikurangi bunga obligasi.

5. Net income to residual Shareholders


Penerima informasi laba : Pemegang saham common stock.
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Perhitungan laba : Sama dengan menghitung net income to shareholders
namun setelah dikurangi deviden preffered stock.

2.1.5.3 Laba Bersih
Laba bersih adalah laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurangkan
dengan pajak penghasilan (Hery, 2015:80). Dimana, laba sebelum pajak
penghasilan adalah laba operasional ditambah dengan pendapatan dan keuntungan
lain-lain dan dikurangkan dengan beban dan kerugian lain-lain. Sedangkan pajak
penghasilan adalah jumlah pajak yang dikenakan atas seluruh transaksi yang
dilakukan perusahaan sepanjang satu tahun (Hery, 2015:79)
Sedangkan Zamzani dan Nusa (2016:21) menyatakan:
“Laba bersih merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. jika
pendapatan lebih besar daripada pengeluaran maka disebut laba, dan
sebaliknya jika pendapatan lebih kecil daripada beban maka disebut
rugi”.
Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa laba bersih adalah laba
sebelum pajak yang telah dikurangkan dengan pajak penghasilan. Laba bersih
terjadi saat pendapatan lebih besar daripada beban. Setiap perusahaan selalu ingin
menghasilkan laba dalam kegiatan usahanya, oleh karena itu perusahaan harus
berusaha menciptakan produk-produk yang dapat diminati dan diterima dengan
cepat oleh konsumen sehingga dapat meningkatkan laba.
2.1.5.4 Indikasi Laba Bersih
Menurut Syaifullah (2014:159) ada dua indikasi yang terdapat dalam laba
bersih, antara lain:
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1. Pengendalian biaya
Bila perusahaan dapat menekan biaya operasional, maka perusahaan akan
dapat meningkatkan laba bersih. Demikian juga sebaliknya, bila terjadi pemborosan
biaya akan mengakibatkan turunnya net profit.
2. Volume bisnis
Sampai tingkat tertentu, biaya operasional merupakan biaya tetap yang harus
dikeluarkan oleh perusahaan seperti biaya gaji staf, penyusutan kantor, dan lain
sebagainya. Oleh karena itu, bila perusahaan dapat meningkatkan volume
bisnisnya, ia akan dapat meningkatkan laba bersihnya.
2.1.6 Pengaruh Penjualan, Beban Umum & Administrasi Terhadap Laba Bersih
2.1.6.1 Pengaruh Penjualan Terhadap Laba Bersih

Laba perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : harga jual
per satuan (price per unit), volume penjualan per unit, komposisi produk yang
dijual (product mix), variable cost per unit, dan total fixed cost (Sugiono dan Ishak,
2015:79).
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan dapat
mempengaruhi laba. Oleh karena itu penjualan memegang peranan penting bagi
perusahaan agar produk-produk yang dihasilkan dapat terjual dan mendapatkan
laba. Semakin besar penjualan yang dihasilkan maka akan semakin besar
kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan laba.
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gede Nogi Paranesa
dkk (2016) bahwa penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap laba. Dan
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penelitian Kadek Marlita Dewi (2017) bahwa volume penjualan berpengaruh
signifikan terhadap laba bersih.
2.1.6.2 Pengaruh Beban Umum & Administrasi Terhadap Laba Bersih

Beban merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari setiap kegiatan
perusahaan, dalam kegiatan operasional perusahaan sangat dibutuhkan penentuan
kebijakan, pengarahan, pengawasan, sehingga seluruh kegiatan perusahaan dapat
berjalan dengan baik, oleh karena itu terbentuklah beban umum & administrasi
yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung
urusan kantor perusahaan.
Bila perusahaan dapat menekan biaya operasional, maka perusahaan akan
dapat meningkatkan laba bersih (Syaifullah, 2014:159). Beban usaha (operational
expense) dibagi menjadi dua, yaitu beban penjualan dan beban administrasi &
umum (Rahmawaty, 2014:40).
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa beban operasional yang
didalamnya juga termasuk beban umum & administrasi dapat mempengaruhi laba.
Jadi untuk mendapatkan laba, perusahaan harus bisa memperkecil beban, dalam hal
ini termasuk beban umum & administrasi. Karena semakin kecil beban perusahaan
maka laba bersih akan cenderung mengalami peningkatan.
2.1.6.3 Pengaruh Penjualan, Beban Umum & Administrasi Terhadap Laba Bersih

Laba perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu harga jual per satuan,
volume penjualan per unit, komposisi produk yang dijual , variable cost per unit,
dan total fixed cost (Sugiono dan Ishak, 2015:79).
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Bila perusahaan dapat menekan biaya operasional, maka perusahaan akan
dapat meningkatkan laba bersih (Syaifullah, 2014:159).
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penjualan dan beban operasional
yang didalamnya juga termasuk beban umum & administrasi sama-sama dapat
mempengaruhi laba bersih. Laba bersih terjadi saat pendapatan lebih besar daripada
beban. Hal ini didukung oleh penelitian Denny Putri Hapsari dan Ade Saputra
(2018) yang menyatakan bahwa penjualan bersih dan beban umum & administrasi
berpengaruh signifikan terhadap laba.
2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
No

Nama

Judul

Metode

Peneliti

Penelitian

Analisis

Hasil Penelitian

Variabel

Variabel

yang Sama

yang
berbeda

1 Denny Putri Analisis

Analisis

Penjualan bersih

Beban

Penjualan

Hapsari dan Penjualan

Linier

(X1) berpengaruh

Umum &

bersih dan

Ade

Bersih,

Berganda signifikan terhadap

Saputra

Beban

laba tahun berjalan.

(2018)

Umum &

Beban umum &

Administrasi

administrasi (X2)

Terhadap

tidak berpengaruh

Laba Tahun

signifikan terhadap

Berjalan

laba tahun berjalan.
Variabel penjualan
bersih dan beban
umum & administrasi
secara simultan
berpengaruh

Administrasi Laba tahun
berjalan
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signifikan terhadap
laba tahun berjalan.

2 Bunga

Pengaruh

Analisis

Teratai

Modal Kerja Linier

(2017)

Dan

Secara simultan dan Penjualan
Laba Bersih
parsial variable

Modal
Kerja

Berganda Modal Kerja dan

Penjualan

Penjualan

Terhadap

berpengaruh

Laba Bersih

signifikan terhadap
Laba Bersih

3 Kadek

Pengaruh

Regresi

Secara simultan dan Laba Bersih Volume

Marlita

Volume

Linier

parsial volume

Dewi

Penjualan

Berganda penjualan dan biaya

(2017)

dan Biaya

operasional memiliki

Operasional

pengaruh yang

Terhadap

signifikan terhadap

Laba Bersih

laba bersih.

4 Gede Nogi Pengaruh

Regresi

Ada pengaruh positif Penjualan

Modal

dan signifikan dari

sendiri dan

Paranesa,

Penjualan

Linier

dkk

Dan Modal

Berganda penjualan dan modal

(2016)

Sendiri

sendiri terhadap laba

Terhadap

baik secara parsial

Laba

maupun simultan.

5 Fadhilah

Pengaruh

Ramadhani Biaya

Laba

Regresi

Secara parsial beban Laba Bersih Biaya

Linier

bunga berpengaruh

Nasution

Operasional Berganda signifikan terhadap

dan Lisa

dan Laba

laba bersih, variabel

Marlina

Bersih

beban umum dan

(2012)

Penjualan

administrasi serta
beban tenaga kerja
tidak berpengaruh
signifikan terhadap

Operasional
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laba bersih. Secara
simultan seluruh
beban bunga, umum
dan administrasi serta
tenaga kerja
berpengaruh
signifikan terhadap
laba bersih.

Sumber: Diringkas untuk penelitian
2.2

Kerangka Pemikiran
Bila perusahaan dapat menekan biaya operasional, maka perusahaan akan

dapat meningkatkan laba bersih (Syaifullah,2014:159). Laba perusahaan
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : harga jual per satuan (price per
unit), volume penjualan per unit, komposisi produk yang dijual (product mix),
variable cost per unit, dan total fixed cost (Sugiono dan Ishak, 2015:79).
Berdasarkan pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa laba
bersih dipengaruhi oleh penjualan dan beban operasional yang termasuk juga beban
umum & administrasi. Penelitian ini menggunakan variabel penjualan dan beban
umum & administrasi sebagai variabel bebas. Untuk variabel terikat menggunakan
laba bersih. Sehingga kerangka pemikiran ini digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
: Pengaruh secara parsial
: Pengaruh secara simultan

2.3

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan landasan teori diatas dapat disusun hipotesis penelitian sebagai

berikut:
Ha1

: Penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada PT Kalbe
Farma periode 2006-2017

Ha2

: Beban umum & administrasi berpengaruh signifikan terhadap laba bersih
pada PT Kalbe Farma periode 2006-2017

Ha3

: Penjualan, beban umum & administrasi berpengaruh signifikan terhadap
laba bersih pada PT Kalbe Farma periode 2006-2017

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Metode Yang Digunakan
Sugiyono (2016:2) menyatakan: “Metode penelitian pada dasarnya

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu”.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif
merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk
numerik/angka (Suryani dan Hendryadi, 2015:109).
Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal
komparatif adalah penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel
bebas dan variabel terikat, disamping mengukur kekuatan hubungannya. Penelitian
ini merupakan penelitian ex post facto, yaitu penelitian terhadap data yang
dikumpulkan setelah terjadi nya suatu fakta atau peristiwa. Tujuannya peneliti dapat
mengidentifikasi fakta atau peristiwa tersebut sebagai variabel yang dipengaruhi
(variabel dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang
mempengaruhi (Sudaryono, 2017:89).
Jenis informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi laporan
keuangan terutama laporan laba rugi yang didalamnya tercantum informasi tentang
variabel yang diteliti yaitu penjualan (X1), beban umum & administrasi (X2) dan
laba bersih (Y)
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3.2

Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variabel adalah menentukan dimensi-dimensi yang akan

diukur, selanjutnya mengembangkan dimensi-dimensi itu ke dalam beberapa item
pernyataan (Suryani dan Hendryadi, 2015:127).
Berdasarkan judul yang telah dikemukakan oleh penulis yaitu “Pengaruh
Penjualan, Beban Umum & Administrasi Terhadap Laba Bersih Pada PT Kalbe
Farma Tbk Periode 2006-2017 “. Maka variabel yang akan diteliti dalam penelitian
ini adalah:
1. Variabel Bebas (Independent Variable)
Suryani dan Hendryadi (2015:90), menyatakan: “Variabel bebas adalah
variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, biasanya
dinotasikan dengan simbol X”. Yang disebut dengan variabel bebas dalam
penelitian ini adalah penjualan dan beban umum & administrasi.
2. Variabel terikat (Dependent Variable)
Suryani dan Hendryadi (2015:90), menyatakan: “Varibel terikat adalah
variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel
bebas, biasa dinotasikan dengan Y”. Yang disebut dengan variabel terikat dalam
penelitian ini adalah laba bersih.
Untuk lebih mempermudah dalam memahami operasionalisasi variabel
dalam penelitian ini, penulis telah merangkum operasional variabel seperti definisi
dan indikator-indikator yng membentuk tiap variabel yang akan diteliti sebagai
berikut :
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel
No
1

Variabel
Penjualan

Definisi

Indikator

Penjualan merupakan total

Penjualan = Total

jumlah yang dibebankan

penjualan dari

kepada pelanggan atas

penjualan tunai dan

barang dagangan yang

penjualan kredit.

dijual perusahaan, baik

(Hery, 2017:134)

Skala
Rasio

meliputi penjualan tunai
maupun penjualan secara
kredit.
(Hery, 2017:134)

2

Beban

Beban umum dan

Beban umum dan

umum &

administrasi adalah beban

administrasi = Total

administrasi yang dikeluarkan dalam

Rasio

beban untuk urusan

rangka mendukung

kantor dan operasi

aktivitas /urusan kantor

umum.

(administrasi) dan operasi

(Hery,2017:136)

umum.
(Hery,2017:136)

3

Laba Bersih Laba bersih merupakan

Laba bersih = laba

laba sebelum pajak

sebelum pajak – pajak

penghasillan setelah

penghasilan

dikurangkan dengan pajak

(Hery,2015:80)

penghasilan.
(Hery,2015:80)

Rasio
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3.3

Sumber dan Cara Penentuan Data
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari laporan

keuangan PT Kalbe Farma Tbk periode 2006-2017 dengan mengakses
www.kalbe.co.id pada tanggal 19 November 2018. Jenis data yang digunakan
adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, yang biasanya sudah
dalam bentuk publikasi (Suryani dan Hendryadi, 2015:171).
Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang memiliki
karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian. Sampel adalah sebagian dari
populasi yang diambil untuk diteliti (Suryani dan Hendryadi, 2015:190-192).
Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan PT Kalbe
Farma Tbk periode 2006-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Sampel
dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi PT Kalbe Farma Tbk periode 20062017, karena di dalam laporan laba rugi terdapat bagian-bagian yang akan diteliti.
3.4

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau
jurnal-jurnal sebagai rumusan teori dan landasan analisis.
2. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara melihat atau menilai data-data
historis, yaitu berupa laporan keuangan tahun 2006 sampai dengan tahun 2017
yang terdiri dari laporan laba rugi.
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3.5

Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

3.5.1 Rancangan Analisis
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinearitas
Hubungan linear antarvariabel bebas disebut dengan multikolinearitas.
Hubungan tersebut tercipta karena adanya kolerasi antar variabel bebas. Oleh
karena itu untuk membuat regresi berganda, variabel bebas yang baik adalah
variabel bebas yang mempunyai hubungan dengan variabel terikat, tetapi tidak
memiliki hubungan dengan variabel bebas lainnya (Kurniawan dan Yuniarto,
2016:137). Uji yang sering digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah
VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance (TOL). Multikolinearitas terjadi
ketika nilai VIF >10 dan nilai Tolerance < 0,1. Apabila terjadi multikolinearitas,
salah satu cara adalah dengan mentransformasikan data ke dalam bentuk lain,
contohnya dalam bentuk first difference (Kurniawan dan Yuniarto, 2016:141-142).
b. Uji Normalitas
Dalam pengujian statistik, banyak kondisi yang membuat kita harus
menggunakan asumsi bahwa distribusi suatu peubah acak harus mengikuti
distribusi tertentu, salah satunya distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah data
normal atau tidak, bisa menggunakan pengujian, yaitu dengan uji Kolmogorovsmirnov, distribusi data dikatakan normal apabila signifikansi > 0,05 (Kurniawan
dan Yuniarto, 2016:158).
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c. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua
pengamatan pada model regresi. Heteroskedastisitas dapat diuji dengan gambar
scatter plot. Apabila di dalam gambar terjadi sebaran data yang menyebar ke segala
bidang, dan berada di atas maupun di bawah nilai 0 pada sumbu Y, maka tidak
terjadi heteroskedastisitas pada data yang diteliti (Suryani dan Hendryadi,
2015:321).
d. Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan kondisi dimana komponen variabel random error
berkorelasi berdasarkan urutan waktu (dalam data time series) atau urutan ruang
(pada data cross section) (Kurniawan dan Yuniarto, 2016:150).
Salah satu cara mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan melihat nilai
Durbin-Watson. Secara umum untuk menentukan autokorelasi bisa diambil patokan
sebagai berikut :
-

0 < d <dl  tolak H0, ada autokorelasi positif

-

dl < d < du  tidak ada kesimpulan

-

du < d < (4 – du)  gagal tolak H0, tidak ada autokorelasi

-

(4 – du) ≤ d ≤ (4 – dl)  tidak ada kesimpulan

-

(4 – dl) < d < 4  tolak H0, ada autokorelasi negatif

2. Analisis Regresi Linear Berganda
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode
analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan lanjutan dari
regresi linear sederhana, ketika regresi linear sederhana hanya menyediakan satu
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variabel independen (x) dan satu variabel dependen (y), disini regresi linear
berganda hadir untuk menutupi kelemahan regresi linear sederhana ketika terdapat
lebih dari satu variabel independen (x) dan satu variabel dependen (y) (Kurniawan
dan Yuniarto, 2016:91).
Jadi, analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk
meramalkan pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas (penjualan dan beban
administrasi & umum) dengan satu variabel terikat (laba bersih).
Berdasarkan spesifikasi model regresi maka model persamaan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y = a + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + e
Keterangan :
Y

= Laba Bersih

a

= Koefisien konstanta

𝑏1 ,𝑏2 = Koefisien regresi
𝑋1

= Penjualan

𝑋2

= Beban umum & administrasi

e

= Error term

3.5.2 Uji Hipotesis
1. Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel
terikat dipengaruhi oleh variabel bebas, atau dengan kata lain seberapa besar
variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Zulfikar dan Budiantara, 2014:183).
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Dalam uji koefisien determinasi ini akan diketahui berapa persen variabel
bebas (penjualan dan beban umum & administrasi) dapat mempengaruhi variabel
terikat (laba bersih)
Rumus umumnya adalah:

D = r2 x 100 %

Keterangan :
D = Koefisien determinasi
r = Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat
2. Uji T (Uji Signifikansi Parsial)
Uji signifikansi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap-tiap
variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Dalam
regresi linear berganda, hal ini perlu dilakukan karena tiap-tiap variabel independen
memberi pengaruh yang berbeda-beda dalam model (Kurniawan dan Yuniarto,
2016:95).
Menurut Zulfikar dan Budiantara (2014:183), dirumuskan sebagai berikut:

𝑡=

Keterangan :
t : Nilai thitung
r : Koefisien Korelasi
n : Jumlah Sampel

𝑟√𝑛 − 2
√1 − 𝑟 2
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Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan
menggunakan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 dan derajat kebebas (dk) = n - 2.
Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:
-

diterima jika nilai t hitung < t tabel atau nilai sig > α

-

ditolak jika nilai t hitung > t tabel atau nilai sig < α
Bila terjadi penerimaan

sedangkan bila

maka tidak terdapat pengaruh signifikan,

ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

Gambar 3. 1 Daerah penerimaan dan penolakan hipotesis

Sumber : Zulfikar dan Budiantara (2014:184)
Menurut Zulfikar dan Budiantara (2014:184), penolakan dan penerimaan
hipotesis dalam uji T juga dapat ditentukan berdasarkan kurva, yaitu:
- Jika nilai t yang dihitung berada di luar daerah penerimaan

, maka

ditolak dan Ha diterima, maka ada hubungan signifikan antara variabel bebas
dan variabel terikat
- Jika nilai t yang dihitung berada di dalam daerah penerimaan

, maka

diterima dan Ha ditolak, maka tidak ada hubungan signifikan antara variabel
bebas dan variabel terikat
Rancangan pengujian hipotesis ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh
antara variabel independen (X) yaitu penjualan (X1) dan beban umum &
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administrasi (X2) terhadap laba bersih (Y), adapun yang menjadi hipotesis dalam
penelitian ini adalah :
- H0 :  = 0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penjualan, beban
umum & administrasi terhadap laba bersih secara parsial.
- Ha :  ≠ 0 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara penjualan, beban umum &
administrasi terhadap laba bersih secara parsial.
3. Uji F (Uji Signifikansi Simultan)
Uji simultan adalah uji semua variabel bebas secara keseluruhan dan
bersamaan di dalam suatu model. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel
independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
(Kurniawan dan Yuniarto, 2016:96).
Menurut Zulfikar dan Budiantara (2014:186), dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan :
R = Koefisien korelasi ganda
K = Jumlah variabel bebas
n = Jumlah anggota sampel
F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan F tabel yang diperoleh dengan
menggunakan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05, dan derajat kebebas (dk) = n – k
– 1 dengan kriterian sebagai berikut :
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-

ditolak jika F hitung > F tabel atau nilai sig < α

-

diterima jika F hitung < F tabel atau nilai sig > α
Bila terjadi penerimaan

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

pengaruh signifikan , sedangkan bila

ditolak artinya terdapat pengaruh yang

signifikan.
Menurut Zulfikar dan Budiantara (2014:186), penolakan dan penerimaan
hipotesis dalam uji F juga dapat ditentukan berdasarkan kurva, yaitu:
-

Jika nilai F yang dihitung berada di luar daerah penerimaan

, maka

ditolak dan Ha diterima, maka ada hubungan signifikan antara variabel bebas
dan variabel terikat
-

Jika nilai F yang dihitung berada di dalam daerah penerimaan

, maka

diterima dan Ha ditolak, maka tidak ada hubungan signifikan antara variabel
bebas dan vaiabel terikat
Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah :
- H0 :  1 = 2 = 0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penjualan, beban
umum & administrasi terhadap laba bersih secara simultan.
- Ha :  1 ≠  2 ≠ 0 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara penjualan, beban
umum & administrasi terhadap laba bersih secara simultan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan
4.1.1.1 Sejarah Singkat PT Kalbe Farma Tbk
Kalbe didirikan lebih dari lima puluh tahun yang lalu pada tahun 1966 di
sebuah garasi sederhana dengan mimpi besar menjadi perusahaan farmasi nasional
terkemuka yang juga hadir di pasar internasional.Dengan berpedoman pada Panca
Sradha sebagai nilai dasar Perseroan, Kalbe berhasil meraih pertumbuhan yang
solid dan mencatatkan sebagai perusahaan publik tahun 1991 di Bursa Efek Jakarta
(sekarang Bursa Efek Indonesia). Melalui proses pertumbuhan organik serta merjer
& akuisisi, Kalbe telah mengembangkan kegiatan usahanya dan bertransformasi
menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui empat kelompok divisi
usahanya: divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, serta divisi
distribusi & logistik. Keempat divisi usaha ini mengelola portofolio obat resep dan
obat bebas yang komprehensif, produk-produk minuman energi dan nutrisi, serta
alat-alat kesehatan, dengan dukungan jaringan distribusi yang menjangkau lebih
dari 1 juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia.
Di pasar internasional, Perseroan telah hadir di negara-negara ASEAN serta
Afrika, dan menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang mampu bersaing
di pasar ekspor.Sejak awal berdirinya, semangat inovasi telah menjadi bagian tak
terpisahkan dari seluruh kegiatan usaha Kalbe. Aktivitas riset dan pengembangan
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telah menghasilkan produk-produk inovatif dengan nilai tambah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
4.1.1.2 Jejak Langkah PT Kalbe Farma Tbk
1966

:

Pendirian Perseroan dengan nama PT Kalbe Farma

1977

:

Memperkuat

bisnis farmasi

melalui pendirian PT

Dankos

Laboratories
1981

:

Pengalihan bisnis distribusi kepada PT Enseval sesuai dengan
ketentuan peraturan pemerintah

1985

:

Ekspansi ke usaha produk kesehatan melalui akuisisi PT Bintang
Toedjoe dan memperkuat usaha farmasi melalui akuisisi PT
Hexpharm Jaya

1989

:

PT Igar Jaya dan PT Dankos Laboratories melakukan Penawaran
Umum Perdana

1991

:

PT Kalbe Farma melakukan Penawaran Umum Perdana

1992

:

Akuisisi PT Sanghiang Perkasa dan konsolidasi bisnis nutrisi ke
dalam anak perusahaan ini

1994

: 1. Memulai bisnis minuman energi dengan peluncuran Extra Joss
2. PT Enseval Putera Megatrading melakukan Penawaran Umum
Perdana

1995

:

Dilusi 50% kepemilikan pada PT Helios Arnott’s Indonesia yang
bergerak dalam bisnis makanan.

1997

: 1. Penjualan sisa 50% kepemilikan pada PT Helios Arnott’s
Indonesia
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2. Penjualan divisi pengemasan gelas kepada Schott Glasswerke
Beteiligungs GmbH.
3. Akuisisi merek Woods.
4. Akuisisi 80% saham PT Saka Farma Laboratories.
2005

:

Konsolidasi Grup Kalbe

2006

: 1. Memperluas cakupan regional
2. Membangun merek dan infrastruktur global
3. Meningkatkan fokus bisnis melalui penggabungan usaha dan
akuisisi
4. Meningkatkan pengembangan penemuan obat
5. Membangun jaringan dan kemitraan global

2007

: 1. Meluncurkan logo perusahaan yang baru sebagai bagian dari
proses transformasi
2. Produk-produk memasuki semua negara ASEAN, kecuali Laos
3. Pendirian Stem Cell dan Cancer Institute
4. Implementasi perbaikan pengelolaan rantai pasokan secara
menyeluruh
5. Pengintegrasian sistem teknologi informasi
6. Memulai program pembelian kembali saham

2008

: 1. Akuisisi PT Renalmed Tiara Utama yang bergerak di bidang
perdagangan peralatan kesehatan
2. Perolehan izin edar TheraCIM di Indonesia dan Filipina
3. Peresmian outlet pertama Klinik Mitrasana di Cikarang
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2009

: 1. Peningkatan kepemilikan atas PT Saka Farma Laboratories
hingga 100% melalui PT Bintang Toedjoe
2. Peningkatan kepemilikan atas PT Enseval Putera Megatrading
Tbk (EPMT) hingga 83,75% melalui Penawaran Tender
3. Pelunasan Obligasi Kalbe Farma I Tahun 2006 sejumlah Rp300
miliar
4. Pelaksanaan Strategi Productivity Innovation Cash Flow (PIC)

2010

:

Pembentukan Perusahaan patungan, Asiawide Kalbe Phippines, Inc.
Divestasi PT Kageo Igar Jaya Tbk yang merupakan Divisi Kemasan
Perseroan

2011

: 1. EPMT melakukan penawaran umum untuk membiayai ekspansi
EPMT
2. Peningkatan kepemilikan atas EPMT hingga 91,75%.
3. Peningkatan rasio pembayaran dividen tahun 2010 menjadi 51%

2012

: 1. Peresmian pabrik obat generik PT Hexpharm Jaya di Cikarang.
2. Akuisisi 100% saham PT Hale International, sebuah perusahaan
minuman kesehatan Indonesia

2013

: Mendapatkan izin operasional

pertama di Indonesia untuk

laboratorium pengolahan sel punca
2014

: 1. Peresmian pabrik obat kanker di Pulogadung, Jakarta
2. Pembentukan Perusahaan Patungan, PT Kalbe Milko Indonesia,
untuk memproduksi produk nutrisi cair
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2015

: 1. Pembentukan Perusahaan Patungan, PT Kalbe Blackmores
Nutrition,

untuk

mengembangkan

pemasaran

produk

multivitamin dan nutrisi.
2. Pembentukan Perusahaan Patungan, PT Kalbe Genexine
Biologics, untuk pengembangan produk obat
3. Peresmian pabrik susu bubuk di Cikampek
2016

:

Pembentukan Perusahaan Patungan, PT

Medika

Komunika

Teknologi untuk pengembangan jasa dan aplikasi teknologi digital
kesehatan.
4.1.1.3 Visi, Misi dan Nilai Perusahaan
1. Visi

: Menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala
internasional yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan
manajemen yang prima.

2. Misi

: Meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik.

3. Nilai Perusahaan


Saling percaya adalah perekat di antara kami
Berlandaskan saling percaya, saling menghargai dengan menjunjung tinggi

keterbukaan dan kejujuran, kami mengelola Perseroan untuk memberikan yang
terbaik bagi sesama.


Kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami
Kesadaran penuh merupakan landasan kami dalam mengambil tindakan

yang selaras dengan nilai-nilai Perseroan agar senantiasa tanggap terhadap
kebutuhan semua pemangku kepentingan, masyarakat dan lingkungan.
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Inovasi adalah kunci keberhasilan kami
Berawal dari kesederhanaan disertai dengan semangat untuk terus

berinovasi, kami bertumbuh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.


Bertekad untuk menjadi yang terbaik
Kami memberi kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk

mengembangkan potensinya agar menjadi insan yang handal melalui budaya
belajar dan perbaikan yang berkesinambungan.


Saling keterkaitan adalah panduan hidup kami
Sebagai bagian dari kehidupan, kami berperan serta memelihara keragaman

dan keharmonisan dengan melakukan usaha-usaha yang bermanfaat bagi sesama
hingga generasi mendatang.
4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha
Melalui keempat divisinya: Divisi Obat Resep, Divisi Produk Kesehatan,
Divisi Nutrisi, dan Divisi Distribusi & Logistik, Perseroan terus menawarkan
beragam pilihan produk dan layanan kesehatan untuk seluruh segmen.
1. Divisi Obat Resep
Divisi ini menawarkan ragam produk obat resep yang komprehensif, dari
obat generik tanpa merek untuk segmen masyarakat umum, hingga obat generik
bermerek dan obat-obat berlisensi bagi segmen kelas menengah dan konsumen
premium. Produk-produk tersebut didukung oleh tim pemasaran yang kuat, serta
jaringan distribusi yang terintegrasi, melayani rumah sakit, apotek dan toko obat
di seluruh penjuru Indonesia.
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Divisi Obat Resep menerapkan beberapa strategi utama pada berbagai
segmen usahanya. Pada segmen obat berlisensi, Kalbe mencari peluang lisensi
baru dengan berbagai perusahaan farmasi global terkemuka. Untuk obat generik
bermerek, Perseroan berupaya menjadi produsen pertama di Indonesia yang
memproduksi obat-obatan yang telah habis masa patennya. Akhirnya, pada pasar
generik tanpa merek, Kalbe memfokuskan diri pada kategori produk tertentu
guna mencapai skala ekonomis dan efisiensi biaya produksi. Divisi Obat Resep
Kalbe didukung oleh beberapa fasilitas produksi, yang juga dimanfaatkan untuk
memproduksi obat-obatan bebas, mengingat kedua jenis obat tersebut
memanfaatkan teknologi dan proses produksi yang serupa.
Kalbe juga berhasil meraih kemajuan positif dalam memperluas kegiatan
usahanya di kategori produk khusus yang menawarkan marjin yang lebih baik.
Hal ini meliputi fokus pada beberapa penyakit dengan kecenderungan
peningkatan prevalensi di Indonesia, seperti terapi untuk kanker, gagal ginjal dan
diabetes.
2. Divisi Produk Kesehatan
Portofolio Divisi Produk Kesehatan Kalbe meliputi obat-obat bebas atau
obat Over-the-Counter (OTC), minuman energi, serta produk minuman
kesehatan siap saji. Produk-produk tersebut menempati posisi yang mantap di
masing-masing kategorinya, sebagai produk-produk berkualitas tinggi yang
terpercaya oleh konsumen.Berbagai produk tersebut memiliki merek yang
dikenal luas, serta memperoleh kepercayaan dan loyalitas berjuta konsumen
selama beberapa dekade.
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Sejalan dengan perubahan preferensi pasar, dalam beberapa tahun terakhir
Divisi Produk Kesehatan telah meluncurkan berbagai produk OTC dengan
kandungan herbal dan alami, yang sejauh ini telah meraih tanggapan pasar yang
positif karena manfaatnya bagi kesehatan. Selain melayani konsumen di
Indonesia, beberapa produk juga telah diperkenalkan di pasar internasional dan
meraih tanggapan positif dari konsumen di pasar ASEAN, Afrika Selatan, dan
Nigeria. Divisi Produk Kesehatan didukung oleh beberapa fasilitas produksi,
termasuk fasilitas yang juga digunakan oleh Divisi Obat Resep, mengingat
produkproduk tersebut menggunakan teknolog produksi yang serupa.
Beberapa varian baru produk Extra Joss telah diluncurkan dalam beberapa
tahun terakhir, termasuk Extra Joss Blend, produk minuman energi dengan
kandungan susu, Extra Joss Blend Bar, produk energi bar baru, serta Extra Joss
Mangga Laki yang menawarkan cita rasa mangga yang enak untuk produk yang
banyak digemari ini. Di segmen minuman siap saji (RTD), Kalbe memperluas
kehadiran tablet vitamin C chewable-nya yang populer, Xon-Ce, dengan
meluncurkan Xon-Ce Drink, produk RTD yang sehat dan menyegarkan, dengan
kandungan vitamin C, vitamin D, dan kalsium yang tinggi. Melalui merek H2Health & Happines.
Divisi Produk Kesehatan juga secara aktif mempromosikan pola hidup yang
sehat dengan peluncuran lebih banyak lagi produk dengan manfaat kesehatan,
antara lain H2- Celery untuk meringankan gejala tekanan darah tinggi, H2Cordyceps Militaris untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, serta H2-
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Chia Seed, H2-Tepung Kelapa, H2-Kakao Instant sebagai alternatif bahan
makanan yang lebih sehat.
3. Divisi Nutrisi
Divisi Nutrisi Kalbe menawarkan berbagai pilihan produk susu untuk setiap
segmen usia, dari bayi, balita, anak-anak, pra-remaja, dewasa, ibu hamil dan
menyusui, hingga para lansia, dan konsumen dengan kebutuhan medis khusus.
Selain produk-produk susu, Divisi Nutrisi juga menawarkan berbagai
produk nutrisi non-susu, seperti Fitbar, sajian snack bar berkalori rendah yang
banyak digemari, Nutrive Benecol, produk smoothie yang membantu
menurunkan kolesterol, dan Diva, produk minuman kecantikan dengan
kandungan untuk perawatan kulit. Menyusul kerjasama strategis dengan
Blackmores Ltd. Australia, Divisi Nutrisi juga menawarkan berbagai pilihan
produk vitamin dan suplemen kesehatan dari Blackmores. Produk nutrisi Kalbe
juga telah memasuki pasar internasional, terutama di negara-negara ASEAN
dengan karakteristik pasar yang serupa dengan Indonesia.
Produk Kalbe Diabetasol telah menjadi produk nutrisi pilihan bagi para
konsumen penderita diabetes di Filipina, dan produk lainnya seperti, Prenagen
dan Milna mulai dikenal sebagai produk yang berkualitas di Myanmar. Produkproduk nutrisi Kalbe diproduksi di fasilitas pabrik milik Perseroan, maupun di
pabrik usaha kerja sama. Sebagai contoh, melalui kerjasama dengan PT Milko
Beverage Industry, Kalbe memiliki fasilitas produksi untuk produk nutrisi cair,
untuk mendukung strategi Perseroan memasuki segmen susu cair siap saji.
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4. Divisi Distribusi & Logistik
Divisi Distribusi dan Logistik Kalbe mengoperasikan layanan distribusi
yang terluas di Indonesia untuk produk-produk farmasi. Jangkauan jaringannya
melayani seluruh 33 provinsi di Indonesia, sehingga memberikan keunggulan
kompetitif bagi Perseroan. Bisnis ini dijalankan melalui anak usaha yang 92%
sahamnya dimiliki Kalbe, PT Enseval Putra Megatrading Tbk, yang merupakan
perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Untuk distribusi produk farmasi, jaringan ini menjangkau hampir seluruh
rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, farmasi, dan toko obat di
Indonesia. Untuk produk-produk kesehatan dan nutrisi, divisi ini secara tidak
langsung mampu melayani hampir sebanyak satu juta outlet di seluruh
Indonesia. Jaringan distribusi Perseroan telah meraih sertifikasi ISO 9001:2008,
OHSAS 18001:2007, serta juga sertifikat Praktek Distribusi Obat yang baik
yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain
mendistribusikan produk-produk Perseroan, sekitar sepertiga dari kapasitas
jaringan dialokasikan untuk melayani kebutuhan prinsipal pihak ketiga.
Kegiatan distribusi dan logistik didukung oleh dua Pusat Distribusi
Regional di Jakarta dan Surabaya, dan sebanyak 74 cabang di 54 provinsi. Divisi
Distribusi dan Logistik juga mengelola usaha perdagangan alat kesehatan dan
bahan baku, serta usaha layanan kesehatan ritel Perseroan, Klinik Mitrasana,
yang merupakan jaringan klinik untuk kelas menengah
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4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT Kalbe Farma Tbk
1. Dewan Direksi
Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas
pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung
jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan
perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan
prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara
individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun
oleh Komite Nominasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode
tahun buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan
dalam RUPS.
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Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Kalbe, tugas utama Direksi adalah
sebagai berikut:
1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud tujuan.
2. Setiap anggota Direksi wajib mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut:


Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan
Perseroan;



Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan;



Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan
Perseroan, dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk
memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum tahun buku
tersebut dimulai.

Per tanggal 5 Juni 2017, Susunan Dewan Direksi terdiri dari:
1. Presiden Direktur

: Vidjongtius

2. Direktur Independen : Bernadus Karmin Winata
3. Direktur Ongkie

: Tedjasurja

4. Direktur

: Bujung Nugroho

5. Direktur

: Djonny Hartono Tjahyadi

6. Direktur

: Sie Djohan
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2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan
bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan
nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Kalbe melaksanakan GCG pada
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugas, Dewan
Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan
Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas
pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja
Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang
disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan
pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris
disampaikan dalam RUPS. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat
dirinci sebagai berikut:
1.

Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan
anggaran tahunan Perseroan.

2.

Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala untuk membahas
pengelolaan operasional Perseroan.

3.

Mengawasi pengelolaan Perseroan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh
Direksi dan memberikan masukan jika diperlukan.

4.

Menominasikan dan menunjuk calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi
untuk diajukan dan disetujui dalam RUPS Tahunan.
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5.

Menentukan jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi, berlandaskan pada wewenang yang diberikan dalam RUPS.

6.

Menunjuk dan menetapkan anggota Komite Audit.

Per tanggal 5 Juni 2017, Susunan Dewan Komisaris terdiri dari:
1. Presiden Komisaris

: Bernadette Ruth Irawati Setiady

2. Komisaris

: Santoso Oen

3. Komisaris

: Ferdinand Aryanto

4. Komisaris

: Ronny Hadiana

5. Komisaris Independen

: Farid Anfasa Moeloek

6. Komisaris Independen

: Lucky Surjadi Slamet

7. Komisaris Independen

: Johanes Berchman Apik Ibrahim

3. Komite Nominasi dan Remunerasi
Dalam menunjang pelaksanaan GCG, Kalbe telah membentuk Komite
Nominasi dan Remunerasi yang bertugas membantu Dewan Komisaris,
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 086A/SK/Komite/XI/15/KFLD tertanggal 10 November 2015 tentang Penunjukan Pejabat Komite Nominasi
dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dalam membantu
Dewan Komisaris untuk menentukan kebijakan nominasi dan remunerasi bagi
Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung
jawab kepada Dewan Komisaris.
Per tanggal 5 Juni 2017, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Kalbe
untuk masa jabatan sampai dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebagai
berikut:
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1. J.B. Apik Ibrahim - Ketua
2. Johanes Setijono - Anggota
3. Lanny Soputro - Anggota
4. Komite Audit
Dalam menunjang pelaksanaan GCG, Kalbe telah membentuk Komite Audit
yang bertugas membantu Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris No. 008/V/2014/Komite Audit/KF-LD tentang Komite Audit. Tugas
utama Komite Audit adalah mendorong diterapkannya GCG, terbentuknya struktur
pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan
pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan
objektivitas akuntan publik. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan
Komisaris. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi dan penelaahan Laporan Keuangan Perseroan secara
periodik berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan serta hasil
audit oleh Unit Audit Internal.
3. Memberikan rekomendasi sehubungan dengan proses pengendalian internal.
4. Melakukan kajian atas kompetensi dan independensi auditor eksternal serta
atas kesesuaian, ruang lingkup dan honorarium audit eksternal.
5. Memberikan penjabaran tugas dan tanggung jawab Komite Audit untuk tahun
buku yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan auditor eksternal.
Wewenang Komite Audit antara lain adalah memiliki akses yang tidak
terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya
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yang berkaitan dengan tugasnya. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen
dan dua orang anggota yang profesional yang seluruhnya berasal dari luar
lingkungan Perseroan (independen). Hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-29/PM/2004 Tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Per 5 Juni 2017, susunan anggota Komite Audit terdiri dari:


Lucky Surjadi Slamet - Ketua



Kai Arief Iman Selomulya - Anggota



Kurniawan Tedjo – Anggota

5. Komite Resiko Usaha
Kalbe membentuk Komite Risiko Usaha yang bertugas membantu Dewan
Komisaris. Komite Risiko Usaha bertanggung jawab dalam memantau kebijakan
serta pengelolaan risiko serta tindakan mitigasi yang diambil oleh Perseroan.
Komite Risiko Usaha bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris.
Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Risiko Usaha adalah sebagai berikut:
1. Menyusun kebijakan terkait dengan penilaian risiko dan manajemen risiko
2. Memberikan evaluasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan prinsipprinsip manajemen risiko Perseroan
3. Mengevaluasi pengelolaan risiko dan pengawasan intern
4. Memberikan rekomendasi perbaikan serta penanganan risiko yang dihadapi
oleh Perseroan
Per tanggal 5 Juni 2017, Susunan Anggota Komite Risiko Usaha terdiri dari:
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1. Bernadette Ruth Irawati Setiady - Ketua
2. Bernadus Karmin Winata - Anggota
3. Ronny Hadiana - Anggota
6. Komite Good Coorporate Governance
Dalam menunjang pelaksanaan GCG, Kalbe telah membentuk Komite GCG
yang bertugas membantu Dewan Komisaris. Komite GCG bertanggung jawab atas
peningkatan dan penyempurnaan praktik GCG sehubungan dengan tugas dan fungsi
pengawasan Dewan Komisaris. Komite GCG bertanggung jawab terhadap Dewan
Komisaris. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite GCG adalah sebagai berikut:
1. Mengevaluasi implementasi GCG di lingkungan Perseroan.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan dan kelengkapan GCG.
3. Memastikan kebijakan yang berlaku dalam Perseroan telah sesuai dengan
budaya, etika, nilai Perseroan dan sesuai dengan asas GCG.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris terkait
dengan pengembangan dan penerapan GCG.
Per tanggal 5 Juni 2017, susunan anggota Komite GCG terdiri dari:
1. Bernadette Ruth Irawati Setiady - Ketua
2. Bernadus Karmin Winata - Anggota
4.2

Pembahasan

4.2.1 Data Penelitian
Tabel 4.1 Data Pertumbuhan Penjualan, Beban Umum & Administrasi
Dan Laba Bersih PT Kalbe Farma Tbk Periode 2006-2017
Tahun
2006
2007

Total (Rp)
6.071.550.437.967
7.004.909.851.908

Pertumbuhan (Rp)
PENJUALAN
933.359.413.941

Pertumbuhan (%)

15%
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

7.877.366.385.633
872.456.533.725
9.087.347.669.804
1.209.981.284.171
10.226.789.206.223
1.139.441.536.419
10.911.860.141.523
685.070.935.300
13.636.405.178.957
2.724.545.037.434
16.002.131.057.048
2.365.725.878.091
17.368.532.547.558
1.366.401.490.510
17.887.464.223.321
518.931.675.763
19.374.230.957.505
1.486.766.734.184
20.182.120.166.616
807.889.209.111
BEBAN UMUM & ADMINISTRASI
368.712.091.839
397.314.069.867
28.601.978.028
450.234.993.979
52.920.924.112
518.793.836.610
68.558.842.631
580.973.135.334
62.179.298.724
586.524.605.026
5.551.469.692
651.416.535.513
64.891.930.487
764.512.533.499
113.095.997.986
892.339.376.449
127.826.842.950
953.016.118.389
60.676.741.940
1.046.592.722.481
93.576.604.092
1.141.381.509.277
94.788.786.796
LABA BERSIH
764.357.450.660
811.647.239.876
47.289.789.216
825.504.633.348
13.857.393.472
1.049.667.116.548
224.162.483.200
1.343.798.968.422
294.131.851.874
1.522.956.820.292
179.157.851.870
1.775.098.847.932
252.142.027.640
1.970.452.449.686
195.353.601.754
2.122.677.647.816
152.225.198.130
2.057.694.281.873
(64.983.365.943)
2.350.884.933.551
293.190.651.678
2.453.251.410.604
102.366.477.053

12%
15%
13%
7%
25%
17%
9%
3%
8%
4%

8%
13%
15%
12%
1%
11%
17%
17%
7%
10%
9%

6%
2%
27%
28%
13%
17%
11%
8%
-3%
14%
4%

Sumber : Laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk (Data Diolah)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penjualan pada PT Kalbe Farma dari
tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 selalu mengalami peningkatan.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 25%, yaitu dari Rp
10.911.860.141.523 di tahun 2011 menjadi Rp 13.636.405.178.957 di tahun 2012,
sementara pertumbuhan penjualan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 3%,
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yaitu dari Rp 17.368.532.547.558 di tahun 2014 menjadi Rp 17.887.464.223.321 di
tahun 2015.
Beban umum & administrasi pada PT Kalbe Farma Tbk juga cenderung
mengalami pertumbuhan selama periode 2006 sampai dengan 2017. Pertumbuhan
tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 17%, yaitu dari Rp
651.416.535.513 di tahun 2012 menjadi Rp 764.512.533.499 di tahun 2013,
kemudian naik menjadi Rp 892.339.376.449 di tahun 2014. Sementara
pertumbuhan beban umum & administrasi terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar
1%, yaitu dari Rp 580.973.135.334 di tahun 2010 menjadi Rp 586.524.605.026 di
tahun 2011.
Laba bersih pada PT Kalbe Farma selama periode 2006 sampai dengan 2017
cenderung meningkat namun terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar 3%, yaitu
turun dari Rp 2.122.677.647.816 pada tahun 2014 menjadi Rp 2.057.694.281.873
pada tahun 2015. Sementara pertumbuhan laba bersih tertinggi terjadi pada tahun
2010 sebesar 28%, yaitu dari Rp 1.049.667.116.548 pada tahun 2009 menjadi Rp
1.343.798.968.422 pada tahun 2010.
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik
1. Uji Multikolinearitas
Hubungan linear antarvariabel bebas disebut dengan multikolinearitas.
Hubungan tersebut tercipta karena adanya kolerasi antar variabel bebas. Oleh
karena itu untuk membuat regresi berganda, variabel bebas yang baik adalah
variabel bebas yang mempunyai hubungan dengan variabel terikat, tetapi tidak
memiliki hubungan dengan variabel bebas lainnya. Uji yang sering digunakan
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untuk mendeteksi multikolinearitas adalah VIF dan Tolerance. Multikolinearitas
terjadi ketika nilai VIF >10 dan nilai Tolerance < 0,1.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum Transformasi
Coefficientsa

Unstandardized Coefficients
Model
1(Constant)

B

Standardized

Collinearity

Coefficients

Statistics

Std. Error

Beta

41671668895,6 86487497549,6

Penjualan

,152

Beban Umum

-,610
& Administrasi
a. Dependent Variable: Laba Bersih

t

Sig.

,482

,641

Tol

VIF

,034

1,240

4,489

,002

,031 32,440

,659

-,256

-,926

,378

,031 32,440

Sumber : Output SPSS 23,0 Data diolah penulis (2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF sebesar 32.440 yang
berarti VIF >10, dan nilai tolerance sebesar 0,031 yang berarti tolerance < 0,1. Hal
ini menunjukkan bahwa terjadi multikolinearitas. Apabila terjadi multikolinearitas,
salah satu cara adalah dengan mentransformasikan data ke dalam bentuk lain,
contohnya dalam bentuk first difference. Maka dalam penelitian ini data akan
ditransformasi ke dalam bentuk first difference agar semua asumsi terpenuhi.
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas Setelah Transformasi
Coefficientsa,b

Model
1

D_Penjualan
D_BebanUmumdan
Administrasi

Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

Tol

VIF

,110

,046

,837

2,383

,041

,216

4,632

,097

,855

,040

,113

,912

,216

4,632

a. Dependent Variable: D_LabaBersih
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b. Linear Regression through the Origin

Sumber : Output SPSS 23,0 Data diolah penulis (2019)
Setelah dilakukan transformasi ke dalam bentuk first difference, diperoleh
nilai VIF 4,632 dan nilai tolerance 0,216 yang berarti bahwa nilai VIF < 10 dan
nilai tolerance > 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.
2.

Uji Normalitas
Untuk mendeteksi apakah data normal atau tidak, bisa menggunakan

pengujian, yaitu dengan uji Kolmogorov-smirnov, distribusi data dikatakan normal
apabila signifikansi > 0,05
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N
Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Unstandardized Residual
11
5400340705,61
97337702184,03
,185
,185
-,155
,185
,200

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Output SPSS 23,0 Data diolah penulis (2019)
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov
Smirnov dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,2 yang berarti nilai
signifikansi > 0,05. Maka dapat diketahui bahwa data terdistribusi normal.
3. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua
pengamatan pada model regresi. Heteroskedastisitas dapat diuji dengan gambar
scatter plot. Apabila di dalam gambar terjadi sebaran data yang menyebar ke segala
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bidang, dan berada di atas maupun di bawah nilai 0 pada sumbu Y, maka tidak
terjadi heteroskedastisitas pada data yang diteliti.

Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS 23,0 Data diolah penulis (2019)
Berdasarkan gambar scatter plot di atas dapat dilihat bahwa data menyebar
ke segala arah, dan berada di atas maupun di bawah nilai 0 pada sumbu Y, maka
dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.
4.

Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan kondisi dimana komponen variabel random error

berkorelasi berdasarkan urutan waktu (dalam data time series) atau urutan ruang
(pada data cross section) Salah satu cara mendeteksi masalah autokorelasi adalah
dengan melihat nilai Durbin-Watson. Secara umum untuk menentukan autokorelasi
bisa diambil patokan sebagai berikut :
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-

0 < d <dl  tolak H0, ada autokorelasi positif

-

dl < d < du  tidak ada kesimpulan

-

du < d < (4 – du)  gagal tolak H0, tidak ada autokorelasi

-

(4 – du) ≤ d ≤ (4 – dl)  tidak ada kesimpulan

-

(4 – dl) < d < 4  tolak H0, ada autokorelasi negatif

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryc

Model
1

R
,872a

R

Squareb
,760

Adjusted R

Std. Error of the

Durbin-

Square

Estimate

Watson

,707

102776501390,033

1,669

a. Predictors: D_BebanUmumdanAdministrasi, D_Penjualan
b. Dependent Variable: D_LabaBersih
c. Linear Regression through the Origin

Sumber : Output SPSS 23,0 Data diolah penulis (2019)

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel di atas menunjukkan
bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1.669 sedangkan dari tabel Durbin-Watson
dengan signifikansi 0,05, jumlah sampel sebanyak 11, serta jumlah variabel
independen sebanyak 2 variabel (k= 2) diperoleh nilai dl sebesar 0,7580 dan du
sebesar 1,6044. Tidak terjadi autokorelasi jika du < d < (4 – du), maka dalam
penelitian ini dapat dibuktikan bahwa nilai dw terletak diantara du dan 4-du.
Data du sebesar 1,6044 sehingga 4-du adalah sebesar 2,3956 maka hasilnya
1,6044 < 1,669 < 2,3956. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.
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4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan pengaruh
antara satu atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dalam penelitian
ini persamaan regresi linear berganda ditransformasi ke dalam bentuk first
difference, hal ini dilakukan agar model regresi memenuhi asumsi.
Pada periode t :
Y = a + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + e

(4.1)

Dikurangi pada periode sebelumnya t – 1 :
𝑌𝑡−1 = a + 𝑏1 𝑋1𝑡−1 + 𝑏2 𝑋2𝑡−1 + 𝑒𝑡−1

(4.2)

Menjadi :
𝑌𝑡 - 𝑌𝑡−1 = 𝑏1 (𝑋1𝑡 - 𝑋1𝑡−1 ) + 𝑏2 (𝑋2𝑡 - 𝑋2𝑡−1 ) + (𝑒𝑡 - 𝑒𝑡−1 )

(4.3)

Persamaan (4.3) merupakan bentuk transformasi variabel ke dalam bentuk first
difference (Basuki, 2016:81)
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficientsa,b
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

D_Penjualan
D_BebanUmum
danAdministrasi

B

Std. Error

Coefficients
Beta

t

Sig.

,110

,046

,837

2,383

,041

,097

,855

,040

,113

,912

a. Dependent Variable: D_LabaBersih
b. Linear Regression through the Origin

Sumber : Output SPSS 23,0 Data diolah penulis (2019)
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Berdasarkan tabel di atas dapat dirumuskan persamaan regresi linear
berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
𝑌𝑡 - 𝑌𝑡−1 = 0,110 (𝑋1𝑡 - 𝑋1𝑡−1 ) + 0,097 (𝑋2𝑡 - 𝑋2𝑡−1 ) + (𝑒𝑡 - 𝑒𝑡−1 )
1. Jika penjualan pada tingkat first difference naik sebesar 1 satuan, maka laba
bersih pada tingkat first difference akan naik sebesar 0,110 satuan.
2. Jika beban umum dan administrasi pada tingkat first difference naik sebesar 1
satuan, maka laba bersih pada tingkat first difference akan naik sebesar 0,097
satuan.
4.2.4 Uji Hipotesis
1.

Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel

terikat dipengaruhi oleh variabel bebas, atau dengan kata lain seberapa besar
variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.
Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb,c
Model
1

R
,872a

R Squareb
,760

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

,707

102776501390,033

a. Predictors: D_BebanUmumdanAdministrasi, D_Penjualan
b. Dependent Variable: D_LabaBersih
c. Linear Regression through the Origin

Sumber : Output SPSS 23,0 Data diolah penulis (2019)

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai R Square sebesar 0,760 atau 76%
yang berarti bahwa 76% laba bersih dapat dijelaskan oleh penjualan dan beban
umum & administrasi. Sedangkan 24% sisanya dapat dijelaskan oleh variabelvariabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
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2.

Hasil Uji T (Uji Signifikansi Parsial)
Uji signifikansi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap-tiap

variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Dalam
regresi linear berganda, hal ini perlu dilakukan karena tiap-tiap variabel independen
memberi pengaruh yang berbeda beda dalam model. Pengujian ini dilakukan
dengan menghitung serta membandingkan t hitung dengan t tabel yaitu dengan
menggunakan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 dan derajat kebebas (dk) = n - 2.
Kriteria yang digunakan adalah :
-

diterima jika nilai t hitung < t tabel atau nilai sig > α

-

ditolak jika nilai t hitung > t tabel atau nilai sig < α
Bila terjadi penerimaan

sedangkan bila

maka tidak terdapat pengaruh signifikan,

ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.
Tabel 4. 8 Hasil Uji T (Signifikansi Parsial)
Coefficientsa,b
Standardized
Unstandardized Coefficients

Model
1

D_Penjualan
D_BebanUmum
danAdministrasi

B

Std. Error

Coefficients
Beta

t

Sig.

,110

,046

,837

2,383

,041

,097

,855

,040

,113

,912

a. Dependent Variable: D_LabaBersih
b. Linear Regression through the Origin

Sumber : Output SPSS 23,0 Data diolah penulis (2019)

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi variabel penjualan sebesar
0,041 yang berarti < 0,05 dan t hitung > t tabel (2,383 > 2,262) yang artinya
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terdapat pengaruh yang signifikan antara penjualan terhadap laba bersih.
Sedangkan nilai signifikansi pada variabel beban umum & administrasi sebesar
0,912 yang berarti > 0,05 dan t hitung < t tabel (0,113 < 2,262) yang artinya tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara beban umum & administrasi terhadap laba
bersih.
3.

Hasil Uji F (Uji Signifikansi Simultan)
Uji simultan adalah uji semua variabel bebas secara keseluruhan dan

bersamaan di dalam suatu model. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel
independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
Pengujian ini dilakukan dengan menghitung serta membandingkan F hitung dengan
F tabel yaitu dengan menggunakan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05, dan derajat
kebebas (dk) = n – k – 1 dengan kriterian sebagai berikut :
-

ditolak jika F hitung > F tabel atau nilai sig < α

-

diterima jika F hitung < F tabel atau nilai sig > α
Bila terjadi penerimaan

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

pengaruh signifikan, sedangkan bila

ditolak artinya terdapat pengaruh yang

signifikan.
Tabel 4. 9 Hasil Uji F (Signifikansi Simultan)
ANOVAa,b
Model

Sum of Squares

df

Mean Square

1 Regression

3,018E+23

2

1,509E+23

Residual

9,507E+22

9

1,056E+22

Total

3,969E+23

11

a. Dependent Variable: D_LabaBersih
b. Linear Regression through the Origin

F
14,285

Sig.
,002c
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c. Predictors: D_BebanUmumdanAdministrasi, D_Penjualan

Sumber : Output SPSS 23,0 Data diolah penulis (2019)

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti
< 0,05 dan f hitung > f tabel (14,285 > 4,46) yang artinya secara simultan terdapat
pengaruh yang signifikan antara penjualan, beban umum & administrasi terhadap
laba bersih.
4.2.5 Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penjualan (X1) dan beban
umum & administrasi (X2) terhadap laba bersih (Y) pada pada PT Kalbe Farma
Tbk periode 2006-2017. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai
hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh penjualan terhadap laba bersih
Berdasarkan uji t pada tabel, variabel penjualan memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,041 yaitu < 0,05 dan t hitung > t tabel (2,383 > 2,262). Hal ini
menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha1 diterima yang berarti bahwa penjualan
secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hal ini didukung
oleh penelitian yang dilakukan oleh Gede Nogi Paranesa dkk (2016) bahwa
penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap laba. Dan penelitian Kadek
Marlita Dewi (2017) bahwa volume penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba
bersih. Penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih karena penjualan
merupakan sumber utama pendapatan perusahaan, dimana jika penjualan
meningkat maka laba bersih juga akan mengalami peningkatan.
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2. Pengaruh beban umum & administrasi terhadap laba bersih
Berdasarkan uji t pada tabel, variabel penjualan memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,912 yaitu > 0,05 dan t hitung < t tabel (0,113 < 2,262). Hal ini
menunjukkan bahwa H0 diterima dan Ha2 ditolak yang berarti bahwa beban umum
& administrasi secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba
bersih. Hal ini didukung oleh penelitian Denny Putri Hapsari dan Ade Saputra
bahwa beban umum & administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap laba
bersih, dan juga penelitian Fadhilah Ramadhani Nasution dan Lisa Marlina yang
menyatakan bahwa beban umum & administrasi tidak berpengaruh signifikan
terhadap laba bersih. Beban umum & administrasi tidak berpengaruh signifikan
karena beban umum & administrasi tidak mendominasi dalam pengurangan laba
bersih, karena masih ada beban lainnya yang bersumber dari beban penjualan dan
beban pajak yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Pengaruh penjualan, beban umum & administrasi terhadap laba bersih
Berdasarkan uji f pada tabel, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar
0,002 yaitu < 0,05 dan f hitung > f tabel (14,285 > 4,46). Hal ini menunjukkan
bahwa H0 ditolak dan Ha3 diterima yang berarti bahwa penjualan, beban umum &
administrasi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih.
Hal ini didukung oleh penelitian Denny Putri Hapsari dan Ade Saputra bahwa
penjualan, beban umum & administrasi secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap laba bersih. Hasil ini mengindikasikan bahwa penjualan, beban umum &
administrasi mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi laba bersih secara
bersama–sama karena penjualan dan beban umum & administrasi berada dalam
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satu laporan yang sama dengan laba bersih sehingga secara bersamaan bisa
menambah ataupun mengurangi laba bersih.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh antara penjualan, beban

umum & administrasi terhadap laba bersih. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan pada PT Kalbe Farma dengan mengolah data yang berupa laporan
keuangan tahunan tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 dengan menggunakan
SPSS Versi 23.0 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada PT Kalbe Farma
Tbk periode 2006-2017. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian uji t dengan
nilai signifikansi sebesar 0,041 yaitu < 0,05 dan t hitung > t tabel (2,383 > 2,262).
2. Beban umum & administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih
pada PT Kalbe Farma Tbk periode 2006-2017. Hal ini ditunjukkan dari hasil
penelitian uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0,912 yaitu > 0,05 dan t hitung
< t tabel (0,113 < 2,262).
3. Penjualan, beban umum & administrasi berpengaruh signifikan terhadap laba
bersih pada PT Kalbe Farma Tbk periode 2006-2017. Hal ini ditunjukkan dari
hasil penelitian uji f dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yaitu < 0,05 dan f
hitung > f tabel (14,285 > 4,46).
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5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran yang diharapkan

mampu menjadi penambah informasi bagi pihak yang berkepentingan antara lain:
1. Bagi Perusahaan
a. Perusahaan dapat menggunakan variabel penjualan sebagai pertimbangan
perusahaan untuk dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba perusahaan.
b. Perusahaan sebaiknya memperhatikan dan mengelola penjualan dengan baik
sehingga bisa mencapai laba bersih yang maksimal.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan atau menambah variabel
bebas yang belum digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat
menjelaskan laba bersih dengan lebih sempurna.
b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek penelitian yang
berbeda dan memperpanjang tahun penelitian sehingga penelitian selanjutnya
dapat menjelaskan laba bersih dengan lebih sempurna.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN
Lampiran 1. Laporan Laba Rugi PT Kalbe Farma Tbk 2006-2007

Lampiran 2. Laporan Laba Rugi PT Kalbe Farma Tbk 2007-2008

Lampiran 3. Laporan Laba Rugi PT Kalbe Farma Tbk 2008-2009

Lampiran 4. Laporan Laba Rugi PT Kalbe Farma Tbk 2009-2010

Lampiran 5. Laporan Laba Rugi PT Kalbe Farma Tbk 2010-2011

Lampiran 6. Laporan Laba Rugi PT Kalbe Farma Tbk 2011-2012
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Lampiran 7. Laporan Laba Rugi PT Kalbe Farma Tbk 2012-2013

Lampiran 8. Laporan Laba Rugi PT Kalbe Farma Tbk 2013-2014

Lampiran 9. Laporan Laba Rugi PT Kalbe Farma Tbk 2014-2015

Lampiran 10. Laporan Laba Rugi PT Kalbe Farma Tbk 2015-2016

Lampiran 11. Laporan Laba Rugi PT Kalbe Farma Tbk 2016-2017

Lampiran 12. Data Penelitian Penjualan

Tahun

𝑋1𝑡
(Tahun Berjalan)

𝑋1𝑡−1
(Tahun Sebelum)

𝑋1𝑡 - 𝑋1𝑡−1
(First Difference)

2006

6.071.550.437.967

-

-

2007

7.004.909.851.908

6.071.550.437.967

933.359.413.941

2008

7.877.366.385.633

7.004.909.851.908

872.456.533.725

2009

9.087.347.669.804

7.877.366.385.633

1.209.981.284.171

2010

10.226.789.206.223

9.087.347.669.804

1.139.441.536.419

2011

10.911.860.141.523 10.226.789.206.223

685.070.935.300

2012

13.636.405.178.957 10.911.860.141.523

2.724.545.037.434

2013

16.002.131.057.048 13.636.405.178.957

2.365.725.878.091

2014

17.368.532.547.558 16.002.131.057.048

1.366.401.490.510

2015

17.887.464.223.321 17.368.532.547.558

518.931.675.763

2016

19.374.230.957.505 17.887.464.223.321

1.486.766.734.184

2017

20.182.120.166.616 19.374.230.957.505

807.889.209.111

Lampiran 13. Data Penelitian Beban Umum & Administrasi

Tahun

𝑋2𝑡
(Tahun Berjalan)

𝑋2𝑡−1
(Tahun Sebelum)

𝑋2𝑡 - 𝑋2𝑡−1
(First Difference)

2006

368.712.091.839

-

-

2007

397.314.069.867

368.712.091.839

28.601.978.028

2008

453.356.346.569

397.314.069.867

56.042.276.702

2009

518.793.836.610

453.356.346.569

65.437.490.041

2010

580.973.135.334

518.793.836.610

62.179.298.724

2011

586.524.605.026

580.973.135.334

5.551.469.692

2012

651.416.535.513

586.524.605.026

64.891.930.487

2013

764.512.533.499

651.416.535.513

113.095.997.986

2014

892.339.376.449

764.512.533.499

127.826.842.950

2015

953.016.118.389

892.339.376.449

60.676.741.940

2016

1.046.592.722.481

953.016.118.389

93.576.604.092

2017

1.141.381.509.277

1.046.592.722.481

94.788.786.796

Lampiran 14. Data Penelitian Laba Bersih

Tahun

𝑌𝑡−1
Yt
(Tahun Berjalan) (Tahun Sebelum)

𝑌𝑡 - 𝑌𝑡−1
(First Difference)

2006

764.357.450.660

-

-

2007

811.647.239.876

764.357.450.660

47.289.789.216

2008

825.504.633.348

811.647.239.876

13.857.393.472

2009

1.049.667.116.548

825.504.633.348

224.162.483.200

2010

1.343.798.968.422

1.049.667.116.548

294.131.851.874

2011

1.522.956.820.292

1.343.798.968.422

179.157.851.870

2012

1.775.098.847.932

1.522.956.820.292

252.142.027.640

2013

1.970.452.449.686

1.775.098.847.932

195.353.601.754

2014

2.122.677.647.816

1.970.452.449.686

152.225.198.130

2015

2.057.694.281.873

2.122.677.647.816

(64.983.365.943)

2016

2.350.884.933.551

2.057.694.281.873

293.190.651.678

2017

2.453.251.410.604

2.350.884.933.551

102.366.477.053

Lampiran 15. Tabel t

Keterangan : df = n - 2
= 11 - 2 = 9

Lampiran 16. Tabel f

Keterangan : N1 = Jumlah Variabel Independen = 2
N2 = n – k- 1
= 11 – 2 – 1 = 8

Lampiran 17. Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
1. Uji T Variabel Penjualan

-2,383

-2,262

2,262
2,383

2,383

2. Uji T Variabel Beban Umum & Administrasi

-2,262 -0,113

0,113

2,262
2,383

3. Uji F Variabel Penjualan, Beban Umum & Administrasi

-14,285

-4,46

4,46

14,285

Lampiran 18. Hasil Output SPSS

Variables Entered/Removeda,b

Model
1

Variables

Variables

Entered

Removed

Method

D_BebanUmumd
anAdministrasi,

. Enter

D_Penjualanc
a. Dependent Variable: D_LabaBersih
b. Linear Regression through the Origin
c. All requested variables entered.

Model Summaryb,c

Model
1

R

R Square

,872a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,760

Durbin-Watson

,707 102776501390,033

1,669

a. Predictors: D_BebanUmumdanAdministrasi, D_Penjualan
b. Dependent Variable: D_LabaBersih
c. Linear Regression through the Origin

ANOVAa,b
Model

Sum of Squares

df

Mean Square

1 Regression

3,018E+23

2

1,509E+23

Residual

9,507E+22

9

1,056E+22

Total

3,969E+23

11

a. Dependent Variable: D_LabaBersih
b. Linear Regression through the Origin
c. Predictors: D_BebanUmumdanAdministrasi, D_Penjualan

F
14,285

Sig.
,002c

Coefficientsa,b

Model
1

D_Penjualan
D_BebanUmum
danAdministrasi

Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

Tol

VIF

,110

,046

,837

2,383

,041

,216

4,632

,097

,855

,040

,113

,912

,216

4,632

a. Dependent Variable: D_LabaBersih
b. Linear Regression through the Origin

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal

11
Parametersa,b

Mean

5400340705,61
27590

Std. Deviation

97337702184,0
3291000

Most Extreme Differences

Absolute

,185

Positive

,185

Negative

-,155

Test Statistic

,185

Asymp. Sig. (2-tailed)

,200

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Lampiran 19. Tabel Durbin Watson

Keterangan : n = 11
k=2

Lampiran 21. Kartu Bimbingan

Lampiran 12. Lembar Perbaikan Usulan Penelitian
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