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ABSTRACT 
 

The financial statements provide information on the company's financial position and the results of the 

company's efforts to the users of the company's financial data at a certain time. The income of PDAM Tirta 

Tarum has changed. This condition also drives a change in corporate profits. The related phenomenon in profit 

decline, Tirta Tarum PDAM in three consecutive years decreased 62%. This unstable alteration is certainly 

expected by the firm, since profit is the amount left for operating expenses, income tax and profit after tax and 

income and expense elements. This study aims to determine how much influence decrease earnings income on 

employee satisfaction at PDAM Tirta Tarum Karawang regency Year 2017. Type of descriptive correlative 

research with cross sectional approach. The number of samples of 52 employees taken with sample random 

sampling technique. Data used in this research is secondary data that is data seen from company data. The data 

analysis presents the frequency distribution and t-test analysis. The results showed a 39% decrease in profit. 

Obtained personal income employees employees earned an average personal income employees in each month. T-

Test analysis results obtained p-value 0,000 <α = 0.05 means the value of p- value is smaller than the value of 

alpha which means there is a significant influence between the decrease in income income to personal income 

employees employees. 
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ABSTRAK 
 

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan serta hasil usaha 

perusahaan kepada para pemakai data keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Laba penghasilan PDAM Tirta 

Tarum mengalami perubahaan. Kondisi ini juga mendorong perubahan dalam laba perusahaan. Fenomena yang 

terkait dalam penurunan laba, PDAM Tirta Tarum dalam tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan 62%. 

Perubahaan yang tidak stabil ini tentunya diharapkan oleh perusahaan, karena laba adalah jumlah yang tersisa 

untuk beban operasi, pajak penghasilan dan laba setelah pajak dan unsur pendapatan dan biaya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh penurunan laba penghasilan terhadap pendapatan 

personal karyawan pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2017. Jenis penelitian deskriptif 

korelatif dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 52 karyawan yang diambil dengan teknik 

sampel random sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang dilihat 

dari data perusahaan. Analisis data menyajikan distribusi frekuensi dan analisis t-test. Hasil penelitian menunjukan 

penurunan laba sebesar 39%. Didapatkan pendapatan personal karyawan karyawan diperoleh rata-rata 

pendapatan personal karyawan dalam setiap bulan. Hasil analisis uji T-Test diperoleh p-value 0,000 <α=0,05 

artinya nilai p-value lebih kecil dari nilai alpha yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara penurunan laba 

penghasilan terhadap pendapatan personal karyawan karyawan. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan serta hasil 

usaha perusahaan serta hasil usaha perusahaan kepada para pemakai data keuangan perusahaan pada 

waktu tertentu. Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan menjadi lebih berguna 

apabila laporan keuangan tersebut dianalisis. 

Analisis terhadap laporan keuangan dilakukan untuk menilai apakah perusahaan telah beroprasi 

secara efektif dan efisien. Analisis terhadap laporan keuangan juga memberikan sumbangan kepada 

pihak manajemen dalam pengambilan keputusan, dan keputusan ini akan mempengaruhi pihak 

manjemen dalam menyusun perencanaan perusahaan selanjutnya dalam usaha pencapaian tujuan utama 

perusahaan yaitu mencapai laba yang optimal. 

Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang menunjukan hasil yang telah 

dicapai oleh perushaan melalui laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan 

dari operasi perusahaan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan. 

Perusahaan daerah air minum dapat mengkategorikan pendapatannya menjadi pendapatan atas 

penjualan air dan pendapatan sambungan baru. Selama perusahaan perorangan beroperasi (dalam 

ilustrasi tersebut diatas), pemilik juga bisa mengambil aset perusahaan untuk keperluan pribadinya, bisa 

berupa uang tunai atau aset yang lain. Pengambilan aset untuk keperluan pribadi ini harus langsung 

dicatat sebagai pengurang ekuitas pemilik. 

Setelah ilustrasi transaksi bisnis dicatat dan diikhtisarkan, maka laporan keuangan bagi 

pengguna bisa disiapkan. Laporan keuangan pokok yang dihasilkan perusahaan perorangan meliputi 

laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas.  

Laporan Laba Rugi ini melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu 

berdasarkan konsep penandingan beban terhadap pendapatan (matching cost against revenue). Konsep 

penandingan digunakan untuk mengaitkan antara pendapatan dan beban selama periode terjadinya. 

Apabila terdapat kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi, maka muncul laba bersih 

(net income), dan sebaliknya apabila beban melebihi pendapatan disebut rugi bersih (net losses). 

Dampak dari pendapatan yang dihasilkan dari beban yang terjadi selama beroperasi dalam suatu periode 

akuntansi ditunjukkan dalam persamaan dasar akuntansi sebagai kenaikan dan penurunan ekuitas 

pemilik. 
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Perkiraan dan saldo pada kolom Perhitungan Laba-Rugi selanjutnya akan menjadi dasar 

penyusunan Laporan Laba-Rugi, dan perkiraan serta saldo pada kolom Neraca selanjutnya akan menjadi 

dasar penyusunan Neraca. Perkiraan- perkiraan Pendapatan dan Beban adalah untuk menampung hasil 

dan beban operasi perusahaan selama satu periode akuntansi. Untuk itu perusahaan harus menjumlah 

keseluruhan pendapatan dan beban selama satu periode agar dapat mengetahui apakah perusahaan 

mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. 

Perkiraan-perkiraan Pendapatan dan Beban dengan demikian umurnya hanya satu tahun, 

saldonya tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya, dan pada akhir tahun harus ditutup. Jurnal Penutup 

diperlukan untuk menutup seluruh perkiraan pendapatan dan beban dan selisih antara keduanya akan 

mempengaruhi saldo perkiraan Ekuitas atau Laba Ditahan pada Neraca. 

Perusahaan PT. PDAM Tirta Tarum merupakan perusahaan milik pemerintah Kabupaten 

Karawang yang melakukan usaha dibidang produksi dan penyaluran produksi dan penyaluran air 

bersihdan pengelolaan air limbah. Permintaan berbagai kelompok masyarakat Karawang dan sekitarnya 

terhadap air bersih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong jumlah 

pendapatan usaha PDAM Tirta Tarum mengalami perubahaan. Kondisi ini juga mendorong perubahan 

dalam laba perusahaan. 

Fenomena penurunan Perubahaan laba PDAM Tirta Tarum dalam tiga tahun berturut-turut  

mengalami penurunan 62%. Penurunan maupun kenaikan yang berbeda-beda. Perubahaan yang tidak 

stabil ini tentunya diharapkan oleh perusahaan, karena laba adalah jumlah yang tersisa untuk beban 

operasi, pajak penghasilan dan laba setelah pajak. Laba PDAM Tirta Tarum dipengaruhi oleh unsur 

pendapatan dan biaya. Unsur pendapatan terdiri dari atas penjualan air bersih sebagai pependapatan 

yang utama, retribusi air limbah, dan pendapat lain- lain. Unsur biaya terdiri atas biaya sumber air 

bersih, biaya pengolahan air bersih. Adapun biaya sumber air bersih dan biaya pengolahan air bersih, 

keduanya merupakan biaya produksi air bersih. Adanya pengaruh dari unsur-unsur tersebut memberi 

pengertian bahwa perubahan pada unsur-unsur tersebut dapat mengakibatkan pula perubahan pada laba. 

dapat dilihat bahwa pendapatan laba rugi berdasarkan current asset rasio untuk tiga tahun periode 

2014-2016 menunjukkan kurang dari 100% yang menunjukkan rasio menurun. 

Berdasarkan ikhtisar laba rugi tersebut akan berdampak pada pendapatan personal karyawan. 

Suatu organisasi dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dan bagaimana sumber 

daya manusia dikelola. Pengelolaan sumber daya manusia tidak lepas dari faktor karyawan yang 

diharapkan dapat berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi pemerintah. Karyawan 

merupakan asset utama organisasi dan mempunyai peran yang strategis didalam organisasi yaitu 

sebagai pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas organisasi. 
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Demi tercapainya tujuan organisasi, karyawan memerlukan motivasi untuk bekerja lebih rajin. 

Melihat pentingnya karyawan dalam organisasi, maka karyawan diperlukan perhatian lebih serius 

terhadap tugas yang dikerjakan sehingga tujuan organisasi tercapai. Besarnya balas jasa atau 

pendapatan personal karyawan yang diberikan perusahaan harus terlebih dahulu ditentukan perusahaan 

dan diketahui secara pasti oleh karyawan, sehingga karyawan sudah mengetahui besarnya balas jasa 

atau pendapatan personal karyawan yang akan diterima. 

Pendapatan personal karyawan yang diterima karyawan mencerminkan status, pengakuan 

karyawan dari perusahaan serta dapat menikmati pendapatan personal karyawan tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, perusahaanpun menyimpan harapan pada karyawan agar selalu 

memberikan hasil kerja yang memuaskan. Pendapatan personal karyawan kerja karyawan sangat 

mempengaruhi sikap karyawan dalam melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaannya. Pihak 

perusahaan dituntut untuk memberikan pendapatan personal karyawan yang sesuai dengan apa yang 

menjadi beban karyawan diperusahaan, akan tetapi sering terjadi ketidaksesuaian antara pendapatan 

personal karyawan yang diterima oleh karyawan dengan hasil kerja yang diberikan karyawan kepada 

perusahaan sehingga menimbulkan ketidakpuasan kerja yang akan berdampak pada kinerja seseorang 

pada kerja selanjutnya. 

Pendapatan personal karyawan semakin besar. Persaingan yang semakin ketat khususnya untuk 

bisnis PDAM, dimana banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginaan 

konsumen, menyebabkan setiap perusahaan PDAM harus menempatkan orientasi pendapatan personal 

karyawan pelanggan sebagai tujuan utama dan diyakini sebagai kunci utama untuk memenangkan 

persaingan adalah memberikan nilai dan pendapatan personal karyawan kepada pelanggan melalui 

penyampaian produk dan jasa Berdasarkan berbagai latar belakang dan pemikiran tersebut maka penulis 

mengadakan penelitian dengan judul : “ANALYSIS LABA PENGHASILAN TERHADAP 

PENDAPATAN PERSONAL KARYAWAN PDAM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG 

TAHUN 2017”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pendapatan 
  Pengertian pendapatan merupakan unsur sangat penting dalam laporan keuangan, karena 

dalam melakukan suatu aktivitas usaha, manajemen perusahaan tentu ingin mengetahui nilai atau 

jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode akutansi yang di akui sesuai dengan prinsip-

prinsip yang berlaku umum. 

PDAM 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai badan usaha milik pemerintah daerah, yang 
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melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/bersih bagi masyarakat, 

diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan 

masyarakat, membantu perkembangan dunia usaha dan menunjang kegiatan pembangunan di daerah. 

 

Kebijaksanaan Pendapatan personal 

Besarnya pendapatan personal harus ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan, uraian 

pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal serta berpedoman kepada 

keadilan dan undang- undang perburuhan. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan akan terbina kerja 

sama yang serasi dan memberikan kepuasan kepada semua pihak. 

 

Rasio Keuangan 

Analisis rasio merupakan cara yang paling umum dalam melakukan analisa laporan keuangan. 

Analisa rasio keuangan melibatkan dua jenis perbandingan. Pertama, analis dapat membandingkan rasio 

saat ini dengan rasio masa lalu dan akan datang dalam perusahaan yang sama. Perbandingan yang kedua 

melibatkan perbandingan rasio satu perusahaan dengan perusahaan – perusahaan sejenis atau dengan 

rata-rata industri pada titik waktu yang sama. Perbandingan ini memberikan pandangan mendalam 

tentang kondisi keuangan dan kinerja relatif dari perusahaan 

 

 

METODOLOGI 

Jenis Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Pendekatan waktu dalam pengumpulan data menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu 

suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi yang dilakukan pada satu waktu dan satu kali, 

pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mencari pengaruh antara 

variabel independen (faktor risiko) dengan variabel dependen (efek) (point time approach) 

 

Metode pengumpulan data 

Pada pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari data sekunder 
yang dilihat dari transaksi-transaksi pencatatan perusahaan PDAM dan ditentukan penurunan laba 
penghasilan dalam persentase 

 

Populasi dan Sampel 

   Berdasarkan data yang diperoleh populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas 

(karyawan) PDAM Tirta Tarum periode tahun 2017 yaitu sebanyak 110 orang. Sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling yaitu secara acak dan jumlah sampel 

yang diambil ditentukan sendiri oleh rumus random sampling yaitu menggunakan rumus slovin 

diperoleh 52 orang. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Normalitas 
hasil uji normalitas masing-masing variabel menunjukan p-value sebesar 0,000 yang artinya 

α<0,05 yang berarti data tersebut berdisitribusi tidak normal. 

Penurunan laba penghasilan memiliki nilai tengah yang ditunjukan nilai median 39,00 dengan nilai 
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minimum sebesar 24 dan nilai maksimum sebesar 80 dengan standar deviasi sebesar 18,79. 

Sedangkan pendapatan personal karyawan memiliki nilai tengah yang ditunjukan nilai median 

4,385,775 dengan nilai minimum sebesar 2.202.500 dan nilai maksimum sebesar 4.698.850 

dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov 

(KS) karena jumlah sampel >50 orang. 

 

Uji Korelasi Pengaruh Penurunan Laba Penghasilan Terhadap Pendapatan 

personal 

analisis uji T-Test diperoleh nilai mean difference pada variabel X sebesar 47.500 dan pada 

variabel Y sebesar 4.082.616.077. Nilai pengaruh untuk penurunan laba penghasilan terhadap 

pendapatan personal karyawan diperoleh p-value 0,000 <α=0,05 artinya nilai p-value lebih kecil dari 

nilai alpha yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara penurunan laba penghasilan terhadap 

pendapatan personal karyawan. 

 

 

PEMBAHASAN 

Penurunan Laba Penghasilan 

Dari hasil penelitian penulis tentang penurunan laba penghasilan PDAM Tirta Tarum 

periode tahun 2017 secara umum dapat dikatakan dari hasil analisis yang didapatkan pada deskriptif 

univariat ini yaitu penurunan laba negatif sebesar 39%. Penurunan laba penghasilan disebabkan 

karena rendahnya pemasaran PDAM dalam setiap tahun semakin rendah atau tidak meluas. Begitu 

sebaliknya jika laba mengalami peningkatan dari penghasilan disebabkan karena tingginya 

permintaan masa pasar dari konsumen air serta adanya pengendalian biaya pemasaran dapat 

menunjukan efesiensi atau tidak efesiennya suatu perusahaan. 

Pendapatan personal Karyawan 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pendapatan minimum sebesar 2.202.500 

dan nilai maksimum sebesar 4.698.850 4,385,775 walapun karyawan sudah memenuhi kriteria latar 

belakang pendidikan, kemampuan, dan keahliannya. Pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung maupun barang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang 

diberikan pada perusahaan. Serta pendapatan tambahan finansial atau non finansial yang diberikan 

berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha meningkatkan 

kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari raya dan uang pensiun. 

 

Pengaruh penurunan laba penghasilan terhadap kepuasan karyawan 

Hasil analisis uji T-Test menunjukan nilai pengaruh diperoleh p-value 0,000 

<α=0,05 artinya nilai p-value lebih kecil dari nilai alpha yang berarti ada pengaruh yang 

signifikan antara penurunan laba penghasilan terhadap pendapatan personal karyawan. 

Tingkat penjualan yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan 

pendapatan yang tinggi dari penjualan produk atau jasa perusahaan, sebaliknya jika 

penjualan rendah menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan yang 

rendah dari periode sebelumnya.Tingkat pertumbuhan penjualan yang menurun bisa 

disebabkan oleh berbagai alasan seperti selera konsumen berubah, kemajuan teknologi, 

meningkatnya persaingan, manfaat yang diberikan produk tidak sesuai dengan keinginan 
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konsumen, dan sebagainya. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan serta pembahasan, maka dapat disimpulkan 

tentang penelitian ini: 

1. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh penurunan laba penghasilan terhadap pendapatan 

personal karyawan di PDAM Tirta Tarum periode tahun 2017 secara umum terdapat 

penurunan laba sebesar 39%. Disebabkan karena rendahnya pemasaran PDAM dalam setiap 

tahun semakin rendah. 

2. Didapatkan pendapatan personal karyawan diperoleh nilai median sebesar 4,385,775 dengan 

rata-rata pendapatan personal dalam setiap bulan yaitu nilai minimum sebesar 2.202.500 dan 

nilai maksimum sebesar 4.698.850 

3. Hasil analisis uji T-Test diperoleh p-value 0,000 <α=0,05 artinya nilai p- value lebih kecil 

dari nilai alpha yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara penurunan laba penghasilan 

terhadap pendapatan personal karyawan. 

 

 

SARAN 
 

 Berdasarkan keterbatasan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat dijadikan 

masukan untuk perusahaan sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi tingkat penurunan laba penghasilan yang telah dicapai, PDAM dapat menyajikan 

informasi mengenai rasio keuangan dalam persentase, sehingga setiap tahunnya dapat dipantau 

sejauh mana perkembangan kenaikan ataupun penurunan yang diperoleh dapat terpantau secara 

optimal. 

2. Dapat mengkaji kembali mengenai penurunan laba penghasilan, maka diharapkan peneliti lain 

menggunakan pengukuran yang menyajikan dalam bentuk nilai dan nominal, sehingga 

kekurangan dari data ini dapat tersusun dengan baik dan optimal. 
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