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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kompensasi 

Bonus,Rasio Leverage,Return On Asset, Terhadap Pemilihan Metode Depresiasi Pada 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

Sampel ditentukan berdasarkan metode purpose sampling, sehingga diperoleh sampel 

perusahaan sebanyak 45 perusahaan. Teknis analisis data dengan menggunakan 

analisis regresi logistik dengan pemilihan metode depresiasi sebagai variabel 

dependen, Kompensasi Bonus, Rasio Leverage, Return On Asset (ROA) sebagai 

variabel independennya. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 22. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Kompensasi Bonus tidak berpengaruh terhadap 

pemilihan metode depresiasi. Rasio Leverage berpengaruh terhadap pemilihan 

metode depresiasi. Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap pemilihan 

metode depresiasi. Secara simultan Kompensasi Bonus, Rasio Leverage, Return On 

Asset (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode depresiasi. 

Kata Kunci : Pemilihan Metode Depresiasi, Kompensasi Bonus, Rasio 

Leverage,Return On Asset (ROA). 
 

 

 

 

 



 

 

I. PENDAHULUAN 

 Dalam menghadapi perdagangan bebas setiap perusahaan dituntut mampu 

bekerja dalam situasi apapun  guna bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar 

yang ada. Untuk itu setiap perusahaan harus  memanfaatkan informasi yang ada 

dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi 

yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi 

tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan 

tersebut.(Fahmi, 2012).  

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya di haruskan menyusun 

laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun dimulai dari  laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut memiliki informasi yang berbeda 

beda dan menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan selama periode 

laporan keuangan. Pada laporan laba rugi akan menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode pelaporan akuntansi dan 

Laporan equitas akan menggambarkan perubahan laba ditahan pada perusahaan 

sedangkan laporan neraca menggambarkan jumlah aset dan equitas pada perusahaan 

pada tanggal laporan, dan yang terakhir laporan arus kas akan memberikan informasi 

mengenai aliran masuk dan keluar kas pada perusahaan. Laporan keuangan yang 

dibuat bertujuan untuk memberi gambaran kepada kelompok pemakai yang meliputi 

manajer, investor, maupun kreditor sebagai acuan dalam mengambil keputusan. 

Setiap perusahaan harus memiliki sistem akuntansi dan pengendalian intern 

yang baik serta melakukan kebijakan-kebijakan akuntansi mulai dari pencatatan, 

pengklasifikasian, sampai dengan penyajian laporan keuangan.Dengan demikian, 

salah satu aset perusahaan yang memerlukan kebijakan dan pengelolaan yang cermat 

adalah aset tetap, karena aset tetap akan mengalami penurunan nilai aset akibat 

pemakaian tersebut dan harus dibebankan secara tepat dengan cara melakukan 

penyusutan yang tepat.    

Penyusutan aset dimulai pada saat tersedia untuk digunakan, yaitu pada saat 

berada di lokasi dan dalam  kondisi  yang  siap  untuk  melakukan  operasional  sesuai  

dengan  yang  dikehendaki  oleh manajemen.  Penyusutan  tidak  berhenti  pada  saat  

aset  tersebut  tidak  digunakan  atau  dihentikan dari  penggunaannya,  kecuali  aset  

tersebut  telah  disusutkan  penuh.  Aset  yang  telah  disusutkan penuh  akan  

dipertahankan  sampai  aset  tersebut  tidak  lagi  digunakan  dan tidak ada biaya lagi 

untuk penyusutan atas aset tersebut. 

Pemilihan metode penyusutan menurut Nuryatno et.al (2007), jika pendapatan 

yang dihasilkan dari aset adalah konstan selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan maka sebaiknya digunakan metode garis lurus. Jika pendapatan tinggi 

pada awal periode maka sebaiknya digunakan metode saldo menurun berganda. 

Beberapa penelitian yang telah di lakukan sebelumnya untuk mengetahui faktor – 

faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode penyusutan pada aset tetap 

namun dalam penelitian yang telah dilakukan tersebut adanya perbedaan.Dengan 



 

 

adanya perbedaan dalam pengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penyusutan 

dengan variabel yang sama, peneliti bertujuan ingin melakukan yang sama dengan 

judul “Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Metode 

Depresiasi Untuk Aset Tetap (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015) 

Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi bonus terhadap pemilihan metode 

depresiasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011 – 2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh rasio leverage terhadap pemilihan metode depresiasi 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 

2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh  Return On Asset (ROA)  terhadap pemilihan metode 

depresiasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011 – 2015. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi bonus, rasio leverage, Return On Asset 

(ROA) terhadap pemilihan metode depresiasi pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Teori akuntansi positif  

Menurut Watt & Zimmerman (1986) (dalam Januarti, 2004), tujuan teori 

akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi. Pejelasan 

(explenation) menguraikan alasan mengapa suatu praktik dilakukan. Sedangkan 

Prediksi (prediction) berarti teori harus mampu memprediksi berbagai fenomena 

praktek akuntansi yang belum di jalan. 

Analisis 

Ada beberapa defini yang dijelaskan tentang pengertian analisis yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis adalah penguraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antar bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

2. Menurut Nugroho, (2006) Analisis adalah kegiatan berfikir untuk 

menguraikan suatu pokok menjadi bagian – bagian atau komponen sehingga 

dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian kemudian hubungan satu sama lain 

serta fungsi masing – masing bagian dalam keseluruhan. 

 

 



 

 

 

 

 

Depresiasi 

Ada beberapa defini yang dijelaskan tentang pengertian depresiasi yaitu 

sebagai berikut : 

1. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Penyusutan adalah alokasi jumlah 

suatu aktiva yang dapat di susutkan sepanjang masa manfaat yang di estimasi. 

Penyusutan untuk periode akuntansi di bebankan ke pendapatan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

2. Menurut Harrison Jr et.al (2012), Penyusutan adalah pengalokasian sistematis 

atas biaya aset selama umur manfaatnya. 

3. Menurut Kieso et.al (2002 : 58), Penyusutan adalah proses akuntansi dalam 

mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis 

dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari 

penggunaan aktiva tersebut. 

 

Metode Penyusutan 

Terdapat tiga metode penyusutan utama Harrison Jr et.al (2012).  

1. Metode garis lurus (straigh line methods) 

Metode garis lurus adalah jumlah penyusutan yang sama dibebankan ke setiap 

tahun atau periode penggunaan aset 

Penyusutan garis lurus pertahun = 
                  

            
 

2. Metode unit produksi (unit productive methods) 

Metode unit produksi adalah jumlah tetap penyusutan dibebankan ke setiap 

unit ouput , atau jasa yang dihasilkan oleh aset.Penyusutan unit produksi per 

unit output = 
                  

                                
 

3. Metode Saldo Menurun Berganda (double declining balance methods) 

Metode saldo menurun berganda adalah metode penyusutan dipercepat utama 

dan menghitung penyusutan tahunan dengan mengalikan nilai buku aset yang 

menurun dengan persentase yang konstan, yang menggandakan tingkat 

penyusutan garis lurus. 

Tingkat penyusutan pertahun = 
 

            
    

Menurut Dyckman et.al ( 1996) metode penyusutan 

1. Didasarkan atas alokasi yang sama pada setiap periode waktu 

a. Metode Garis Lurus  (Straight line method) 

Metode ini di dasarkan atas asumsi bahwa sebuah aktiva tetap menurun 

kegunaanya dengan tingkat yang konstan. Metode ini mengakaitkan 

penyusutan secara langsung dengan berlalunya waktu daripada dengan 

penggunaan aktiva, sehingga menghasilkan jumlah penyusutan konstan yang 

di akui per periode waktu. 



 

 

2. Didasarkan atas input dan ouput 

a. Metode jam jasa (service hours) 

Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa penurunan umur manfaat aktiva 

tetap dihubungkan secara langsung dengan jumlah waktu penggunaan aktiva.  

b. Metode output produktif atau unit produksi (productive output) 

Metode ini sama kecuali bahwa jumlah unit output yang digunakan untuk 

mengukur penggunaan aktiva. Jumlah biaya penyusutan yang konstan 

dialokasikan kepada setiap unit output sebagai biaya produksi, sehingga 

jumlah penyusutan tahunan berfluktuasi sesuai dengan perubahan volume 

output. 

3. Metode dipercepat 

a. Metode jumlah angka tahun (sum – of- the year- digit) 

Metode ini menghitung penyusutan tahunan dengan mengalikan biaya aktiva 

yang dapat disusutkan dengan pecahan. 

b. Metode saldo menurun (declining balance) 

Metode saldo menurun berganda berbeda secara signifikan dengan metode 

lainnya dalam dua meliputi nilai residu tidak dikurangi dari harga perolehan 

ketika menghitung penyusutan dan tingkat penyusutan di terapkan pada saldo 

menurun daripada ke biaya konstan yang dapat disusutkan. 

4. Metode penyusutan pajak (tax depreciation) 

Metode ini merupakan tindakan penyusutan mengurangi laba sebelum pajak, 

dan total penyusutan selama umur aktiva terbatas pada biaya awal. 

5. Metode berdasarkan nilai sekarang (present value- based) 

Menurut metode ini biaya aktiva tetap menunjukkan nilai sekarang dari arus 

penerimaan kas yang di hasilkan oleh aktiva. Setiap penerimaan terdiri dari 

bunga (pengembalian atas investasi) dan pokok (beban penyusutan atau 

pengembalian atas investasi). 

Menurut Suhayati & Anggadini (2009) Perhitungan penyusutan aset tetap 

ditentukan oleh faktor -faktor sebagai berikut : 

1. Harga perolehan, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh 

aktiva tersebut sehingga siap untuk dipergunakan dalam operasi perusahaan. 

2. Taksiran nilai residu, yaitu taksiran nilai sisa aktiva tetap tersebut pada saat 

masa kegunaannya habis 

3. Taksiran umur kegunaan yaitu taksiran umur aktiva tetap yang bersangkutan 

dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan. 

 

Pengertian Aset Tetap 

Menurut PSAK (2011:16)  adalah aset berwujud yang dimiliki untuk 

digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada 

pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dandiharapkan untuk digunakan selama 

lebih dari satu periode. 



 

 

Menurut (Tungal, 1995:59), Aset tetap yang berwujud itu merupakan aset 

perusahaan yang digunakan dalam operasi perusahaan yang tidak dimaksudkan untuk 

diperjual –belikan, dan biasanya digunakan lebih dari satu tahun dan umumnya 

merupakan pengeluaran modal (capital expenditure) bagi suatu perusahaan dalam 

jumlah yang besar. 

Menurut (Soemarsono, 2000 : 247), Aset tetap adalah aktiva bernilai besar 

yang digunakan untuk kegiatan perusahaan, bersifat tetap atau permanen dan tidak 

untuk dijual kembali dalam kegiatan normal. 

Menurut (Dunia, 2008:177),Aset tetap adalah aset yang diperoleh untuk 

digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun, 

tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan 

merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material. 

Dari definisi aset tetap, terdapat tiga karakteristik pokok dari aset tetap  

1. Aset tetap adalah bahwa maksud perolehannya adalah digunakan dalam kegiatan 

perusahaan, dan bukan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan normal perusahaan. 

2. Umur atau jangka waktu pemakaiannya yang lebih dari satu tahun. Penyusutan 

(depreciation) dalam aset tetap, yang merupakan alokasi biaya dari aset tetap 

tersebut dalam jangka waktu pemakaian atau umurnya. 

3. Pengeluaran untuk aset tersebut harus merupakan pengeluaran yang nilainya besar 

atau material bagi perusahaan tersebut. 

 

Macam – macam Aset Tetap  

Menurut Kieso et.al macam – macam aset tetap terdiri dari :  

1. Tanah 

Tanah biasanya digunakan sebagai tempat bangunan untuk lokasi pabrik atau 

kantor. Harga perolehan tanah mencakup harga pembelian tunai, biaya 

pengalihan kepemilikan seperti biaya notaris, komisi untuk agen real estat dan 

pajak bumi dan bangunan serta biaya lain terkait dengan tanah yang harus di 

bayar oleh pembeli. 

2. Bangunan 

Bangunan merupakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan, seperti toko, kantor, pabrik, gudang. 

3. Peralatan 

Peralatan mencakup aset yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti 

furnitur kantor, mesin pabrik. Harga perolehan peralatan mencakup harga 

pembelian tunai, pajak penjualan, beban ongkos angkut, dan asuransi selama 

perjalanan yang dibayar oleh pembeli. 

 

 

 



 

 

Pengertian Kompensasi Bonus 

Menurut (Daft, 2003), Kompensasi adalah pembayaran moneter (upah,gaji) 

dan barang – barang / komoditas non moneter (manfaat – manfaat liburan) yang 

digunakan sebagai penghargaan kepada karyawan. 

Menurut (Sutrisno, 2009), Kompensasi merupakan salah satu fungsi penting 

dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM). Karena kompensasi merupakan 

salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. 

 

Perencanaan Bonus 

Kompensasi bonus adalah elemen yang paling cepat tumbuh dalam total 

kompensasi dan seringkali merupakan bagian terbesar. Ada tiga aspek penting dalam 

pengelompokan program pemberian bonus : 

1. Dasar kompensasi, yaitu bagaimana pemberian bonus ditentukan. 

Tiga dasar yang paling umum adalah : 

 Harga saham 

 Kinerja berbasis biaya, pendapatan, laba, atau investasi 

 Balanced scorecard 

2. Sumber kompensasi, yaitu darimana pendanaan bonus berasal. 

Dua sumber kompensasi yang paling umum adalah laba UBS manajer dan 

sumber perusahaan keseluruhan berdasarkan total laba perusahaan. 

3. Cara pembayaran, yaitu bagaimana bonus akan diberikan. 

Dua cara umum adalah tunai dan saham. Tunai dan saham dapat diberikan 

saat ini ataupun ditangguhkan ke tahun-tahun mendatang. Saham dapat 

diberikan secara langsung atau diberikan dalam bentuk opsi saham. 

Rasio Leverage 

 Menurut Fahmi (2012),Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar 

perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan 

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme 

leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi 

dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. 

 

 

 

 



 

 

Macam – macam Rasio Leverage 

Rasio Leverage secara umum ada 5 (lima) yaitu: 

a. Debt to total assets atau debt ratio, mengukur persentase besarnya 

dana yang berasal dari hutang.  

    
            

          
        

b. Debt to equity ratio, merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki 

perusahaan dengan modal sendiri.  

    
            

     
        

 

c. Times interest earned, merupakan ratio antara laba sebelum bunga dan 

pajak dengan bunga beban.  

           Times interest earned  
                            

           
  

 

d. Long term debt to total capitalization, merupakan rasio antara utang 

jangka panjang dibagi modal sendiri. 

                                
                      

     
 

e. Fixed charge coverage, mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham 

preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa.  

                       
                         

                    
 

Return On Asset (ROA)  

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih setelah pajak yang di 

peroleh perusahaan bila di ukur dengan total aset. Semakin tinggi nilai Return On 

Asset (ROA) di suatu perusahaan, maka semakin baik untuk perusahaan itu 

sendiri, karena hal ini menggambarkan bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan 

meraih laba. Analisis ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total aset. 

 

 

 

 



 

 

Kerangka Pemikiran 

       

      H1 

                H2     

  

      H3 

 

      H4 

     

 

 

Pengembangan Hipotesis  

Pengaruh Kompensasi Bonus Terhadap Metode Depresiasi 

            Program Kompensasi adalah pembayaran moneter (upah, gaji) dan barang 

– barang / komoditas non moneter (manfaat – manfaat liburan) yang digunakan 

sebagai penghargaan kepada karyawan. Kompensasi dirancang dengan maksud 

mendorong manajemen agar berupaya memaksimalkan nilai perusahaan. Manajer 

perusahaan dengan kompensasi bonus lebih mungkin menggunakan metode – 

metode akuntansi yang meningkatkan laba meningkatkan laba yang dilaporkan 

pada tahun berjalan.Semakin banyak perusahaan yang memberikan kompensasi 

bonus kepada manajemen maka semakin bagus pula perusahaan. Hal ini 

menunjukkan semakin besar pendapatan yang di peroleh perusahaan maka 

semakin besar pula laba yang didapat perusahaan sehingga perusahaan memiliki 

beban yang kecil. Dengan laba yang besar maka perusahaan akan mendapatkan 

bonus, dengan bonus yang besar perusahaan dapat memilih penyusutan yang 

menguntungkan. Menurut penelitian Widyastuti (2013) kompensasi bonus 

berpengaruh terhadap pemilihan metode depresiasi 

 

Pengaruh Rasio Leverage Terhadap Metode Depresiasi 

Rasio leverage menunjukkan proporsi dari seberapa besar perusahaan 

dibiayai oleh pihak eksternal dibandingkan dengan total klaim terhadap aset 

Kompensasi 

Bonus 

(x1) 

Rasio Leverage 

(x2) 

Pemilihan Metode 

Penyusutan (y) 

ROA 

(X3) 



 

 

perusahaan. Semakin besar hutang maka semakin besar pula rasio leverage. 

Perusahaan yang memiliki tingkat rasio yang tinggi cenderung menolak  

menggunakan metode penyusutan yang dapat menurunkan laba dan menaikkan 

biaya penyusutan. Jika perusahaan dengan tingkat rasio leverage kecil maka 

membuat perusahaan semakin baik. Menurut penelitian Suryaputri & kemala 

(2004), penelitian Desita (2010) dan penelitian Widyastuti (2013) rasio leverage 

berpengaruh terhadap pemilihan metode depresiasi. 

 

Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Metode Depresiasi   

Return On Asset (ROA) menunjukkan berapa besar laba bersih setelah 

pajak yang di peroleh perusahaan bila di ukur dengan total aset. Semakin tinggi 

nilai Return On Asset (ROA) di suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula laba 

bersih perusahaan. Laba bersih itu sendiri di pengaruhi besarnya biaya 

penyusutan. Jika biaya penyusutan tinggi  berarti laba bersih cendrung turun. 

Begitu sebaliknya. Hal ini didukung penelitian Desita (2010) Return On Asset 

(ROA) berpengaruh terhadap pemilihan metode depresiasi.  

III. METODOLOGI PENELITIAN 
Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 
Objek dalam penelitian ini menggunakan pemilihan metode depresiasi sebagai 

variabel dependennya. Sedangkan variabel independen yaitu Kompensasi Bonus, 

Rasio Leverage,Return On Asset (ROA). Penelitian ini dilakukan pada laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2015. Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup pengaruh ketiga variabel 

bebas yaitu, Kompesasi Bonus, Rasio Leverage, Return on Asset (ROA) terhadap 

pemilihan metode depresiasi sebagai variabel terikat. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian  

 Variabel Dependen 

Variabel dependen (Y) adalah adalah Variabel terikat atau variable utama dari 

penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemilihan metode 

depresiasi. Menurut Harisson Jret.al (2012), Penyusutan adalah pengalokasian 

sistematis atas biaya aset selama umur manfaatnya. Penelitian ini menggunakan 

variabel dummy sebagai parameter pengukuran  menggunakan  metode depresiasi. 

Untuk perusahaan yang menggunakan metode depresiasi saldo menurun berganda 

diberi nilai 0 (nol) dan untuk perusahaan yang menggunakan metode depresiasi garis 

lurus diberi nilai 1 (satu). 

Kompensasi Bonus 

Menurut (Daft, 2003), Kompensasi adalah pembayaran moneter (upah, gaji) 

dan barang – barang / komoditas non moneter (manfaat – manfaat liburan) yang 

digunakan sebagai penghargaan kepada karyawan. Variabel kompensasi manajemen 



 

 

menggunakan variabel dummy, yaitu nilai 0 perusahaan yang tidak memberikan 

bonus dan nilai 1 perusahaan yang memberikan bonus. 

Rasio Leverage  

 Menurut Fahmi (2012),Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar  

perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan 

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme 

leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi 

dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. 

Leverage = 
            

          
        

Return on Asset (ROA) 

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih setelah pajak yang di 

peroleh perusahaan bila di ukur dengan total aset. Semakin tinggi nilai Return On 

Asset (ROA) di suatu perusahaan, maka semakin baik untuk perusahaan itu sendiri, 

karena hal ini menggambarkan bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan meraih 

laba. 

 ROA =
            

          
      

 

Populasi 

Menurut Sarwono (2012), populasi ialah merupakan kesatuan yang 

mempunyai karakteristik yang sama dimana sampel akan ditarik. Populasi dari 

penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2015  sejumlah 141 perusahaan.   

Sampel  

Menurut Sarwono (2012), sampel ialah sebagian kecil dari populasi yang kita 

gunakan sebagai obyek riset. Teknik pengambilan sample yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling yaitu dengan menyesuaikan pada kriteria 

atau tujuan tertentu . kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara 

berturut-turut pada tahun 2011 - 2015. 

2. Perusahaan manufaktur yang memiliki laporan keuangan perusahaan yang 

telah diaudit berturut-turut tahun 2011-2015. 

3. Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangannya dalam  mata 

uang rupiah (IDR). 

4. Perusahaan manufaktur yang memiliki laba berturut-turut pada tahun 2011-

2015.  

5. Perusahaan manufaktur yang menghitung depresiasi menggunakan metode 

garis lurus atau metode saldo menurun berganda. 



 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

    Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kompensasi bonus 225 0 1 ,35 ,478 
Leverage 225 ,00 3,76 ,4179 ,28515 
ROA 225 ,00 ,66 ,1108 ,09995 
  Valid N (listwise) 225     

Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan hasil output pengujian statistik deskriptif dengan SPSS Ver. 22 

pada tabel  dapat diketahui bahwa   

1. Variabel kompensasi bonus menunjukkan nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 1, 

Sedangkan nilai mean dan standar deviasi yang dimiliki variabel ini adalah  0,35 

dan 0,478 

2. Variabel leverage menunjukkan nilai terendah 0,00 dan nilai tertinggi 3,76. 

Sedangkan nilai mean dan standar deviasi yang di miliki variabel ini adalah 

0,4179 dan 0,28515 

3. Variabel Return On Asset (ROA) menunjukkan nilai terendah 0,00 dan nilai 

tertinggi 0,66, sedangkan nilai mean dan standar deviasi variabel ini adalah 

0,1108 dan 0,09995.  

Statistik Frekuensi 

Kompensasi Bonus (X1) 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Tidak memberikan bonus 146 64,9 64,9 64,9 

Memberikan bonus 79 35,1 35,1 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

Data sekunder yang diolah, 2017 

 

 Berdasarkan hasil output pengujian statistik deskriptif dengan SPSS Ver. 22 

pada tabel dapat diketahui bahwa variabel kompensasi bonus diukur dengan 

menggunakan variabel dummy, yaitu bernilai 0 jika tidak memberikan bonus dan 

bernilai 1 jika terjadi memberikan bonus. Perusahaan yang tidak memberikan bonus 

sebanyak 64,9% sedangkan perusahaan yang memberikan bonus sebanyak 35,1%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Statistik frekuensi 

Pemilihan metode depresasi (Y) 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Saldo menurun berganda 5 2,2 2,2 2,2 

Garis lurus 220 97,8 97,8 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

Data sekunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan hasil output pengujian statistik deskriptif dengan SPSS Ver. 22 pada 

tabel  dapat diketahui bahwa variabel pemilihan metode depresiasi diukur dengan 

menggunakan variabel dummy, yaitu bernilai 0 jika menggunakan metode depresiasi 

saldo menurun berganda pergantian dan bernilai 1 jika menggunakan metode 

depresiasi garis lurus. Perusahaan yang menggunakan metode depresiasi saldo 

menurun berganda sebanyak 2.2 %  sedangkan perusahaan yang menggunakan 

metode depresiasi garis lurus sebanyak 97,8%. 

Pengujian Hipotesis Penelitian  

Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

 

   Menilai Keseluruhan Model 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Const ant X1 X2 X3 

Step 1 1 80,535 1,802 ,117 ,191 -,102 

2 51,437 2,473 ,341 ,739 -,240 

3 42,696 2,237 ,756 2,714 -,188 

4 39,050 1,476 1,353 5,662 ,138 

5 37,891 1,071 2,086 7,661 ,181 

6 37,603 ,959 2,991 8,407 ,028 

7 37,514 ,948 3,980 8,502 -,011 

8 37,482 ,947 4,981 8,504 -,013 

9 37,470 ,947 5,981 8,504 -,013 

10 37,466 ,947 6,981 8,504 -,013 

11 37,464 ,947 7,981 8,504 -,013 

12 37,463 ,947 8,981 8,504 -,013 

13 37,463 ,947 9,981 8,504 -,013 

14 37,463 ,947 10,981 8,504 -,013 

15 37,463 ,947 11,981 8,504 -,013 

16 37,463 ,947 12,981 8,504 -,013 

17 37,463 ,947 13,981 8,504 -,013 

18 37,463 ,947 14,981 8,504 -,013 

19 37,463 ,947 15,981 8,504 -,013 

20 37,463 ,947 16,981 8,504 -,013 



 

 

Initial -2 Log Likelihood: 47,955 

Data sekunder yang diolah, 2017 

 

 Berdasarkan tabel diperoleh informasi bahwa pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number=0) 

dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (Block Number=1). Nilai -2LL 

awal tanpa variabel sebesar 47,955 dan setelah dimasukkan tiga variabel independen, 

maka diperoleh nilai –2 log likelihood sebesar 37,463. Setelah dimasukkan ketiga 

variabel independen, maka nilai -2LL akhir mengalami penurunan sebesar 10,492 

Penurunan Likelihood (-2LL) ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau 

dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

 

Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)    

 

 

Koefisien Determinasi 

 
Model Summary 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 37,463
a
 ,046 ,237 

Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Menguji Kelayakan Model Regresi  

 Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test.  Pengujian menunjukkan nilai Chi-square sebesar 

0,838 dengan signifikansi (p) sebesar 0,999. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model dapat disimpulkan mampu 

memprediksi nilai observasinya. Hasil uji kelayakan model regresi disajikan pada 

tabel  berikut ini:  

Menguji Kelayakan Model Regresi 
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 ,838 8 ,999 

Data sekunder yang diolah, 2017 

 

 

 

 



 

 

Matriks klasifikasi 

Matriks Klasifikasi 

 

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

pemilihan metode depresiasi yang dilakukan oleh perusahaan.  Berdasarkan hasil 

pengujian, kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan 

perusahaan  melakukan  pemilihan metode depresiasi garis lurus adalah sebesar  100 

%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi terdapat 

sebanyak 220 perusahaan yang menggunakan metode depresiasi garis lurus dari total 

220 perusahaan. Sedangkan kekuatan prediksi model perusahaan yang menggunakan 

metode depresiasi saldo menurun berganda adalah sebesar 0 % yang berarti bahwa 

model regresi yang digunakan ada sebanyak 0 perusahaan yang di prediksi 

menggunakan metode depresiasi saldo menurun berganda dari total 5 perusahaan 

yang menggunakan metode depresiasi saldo menurun berganda dapat disimpulkan 

bahwa kekuatan prediksi dari model regresi sebesar 97,8%. 

 

 

 

 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 
Pemilihan metode depresiasi 

Percentage 
Correct 

 
Saldo menurun 
berganda Garis lurus 

S
t
e
p
 
1 

Pemilihan metode depresiasi Saldo menurun berganda 0 5 ,0 

Garis lurus 0 220 100,0 

Overall Percentage 

  97,8 

Data sekunder yang diolah, 2017 

 
 



 

 

 

Pengujian Secara Simultan 

Hasil Uji Simultan 

 

 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 10,492 3 ,015 

Block 10,492 3 ,015 

Model 10,492 3 ,015 

     Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel menunjukkan hasil bahwa secara simultan Kompensasi 

Bonus, Rasio leverage dan Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap pemilihan 

metode depresiasi dengan nilai signifikan sebesar 0,015. 

 

 Model Regresi Logistik   

 

 

Hasil Uji Regresi Logistik 

 

Berdasarkan Tabel , persamaan regresi logistik dalam penelitian ini dapat 

dinyatakan dengan: 

Y = 0,947+ 16,981X1 + 8,504X2 – 0,013X3+ ε 

 Pengujian hipotesis dilakukman dengan cara membandingkan antara tingkat 

signifikansi (sig) dengan tingkat kesalahan (α) = 5%. Interpretasi hasil disajikan 

dalam tiga bagian, yaitu bagian pertama membahas pengaruh kompensasi bonus 

terhadap pemilihan metode depresiasi (H1). Bagian kedua membahas pengaruh rasio 

leverage terhadap pemilihan metode depresiasi (H2). Bagian ketiga membahas 

pengaruh ROA terhadap pemilihan metode depresiasi. Adapun penjelasannya adalah 

sebagai berikut:  

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 X1 16,981 4160,754 ,000 1 ,997 23707651,154 ,000 . 

X2 8,504 4,223 4,055 1 ,044 4936,816 1,255 19414657,722 

X3 -,013 6,301 ,000 1 ,998 ,987 ,000 228140,364 

Constant ,947 1,322 ,514 1 ,474 2,579   
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3. 

Data sekunder yang diolah, 2017 

 



 

 

 Hasil tabel menunjukkan koefisien  kompensasi manajemen sebesar 16,981 

dan nilai signifikansi sebesar 0,997. Dalam penelitian ini, hipotesis pertama (H1) 

ditolak karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan metode depresiasi. 

 Hasil tabel menunjukkan rasio leverage sebesar 8,504 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,044. Dalam penelitian ini, hipotesis kedua (H2) di terima, karena nilai 

signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

rasio leverage berpengaruh terhadap pemilihan metode depresiasi.  

 Hasil tabel menunjukkan koefisien Return On Asset (ROA) sebesar -0,013 

dan nilai signifikansi sebesar 0,998. Dalam penelitian ini, hipotesis ketiga (H3) tidak 

ditolak karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan metode depresiasi.  

 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Kompensasi Bonus Terhadap Pemilihan Metode Depresiasi  

Variabel kompensasi bonus menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,997. 

Karena tingkat signifikansi lebih besar dari α = 5%, maka hipotesis pertama (H1) 

ditolak. Hal ini berarti kompensasi bonus tidak berpengaruh  terhadap pemilihan 

metode depresiasi. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hermansyah (2014) yang menyatakan bahwa kompensasi bonus tidak berpengaruh 

terhadap pemilihan metode depresiasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebesar apapun kompensasi bonus yang 

diberikan perusahaan kepada manager tidak berpengaruh karena sebagian besar 

perusahaan menggunakan metode depresiasi garis lurus. 

Pengaruh Rasio Leverage Terhadap Pemilihan Metode Depresiasi 

Variabel  rasio leverage menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,044. 

Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari α = 5%, maka hipotesis kedua (H2) di 

terima.  Hal ini menunjukkan bahwa Rasio leverage berpengaruh terhadap pemilihan 

metode depresiasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Widyastuti (2013) dan Desita (2010) yang  menyatakan bahwa rasio leverage 

berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode depresiasi . Dikarenakan tingkat 

rasio leverage yang tinggi, maka perusahaan cenderung menggunakan metode 

depresiasi yang meningkatkan laba. 

Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Pemilihan Metode Depresiasi 

Variabel Return On Asset (ROA) menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 

0,998. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari α = 5%, maka hipotesis ketiga (H3) 

di tolak. Penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Asset  (ROA)  tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan metode depresiasi. Hasil penelitian ini sejalan 



 

 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryaputri dan Wardhany (2004) dan 

Nuryatno dkk (2007) yang menyatakan bahwa variabel Return On Asset  (ROA)   

tidak berpengaruh  terhadap pemilihan metode depresiasi.  

Hal ini dikarena banyak perusahaan yang kurang baik dalam menghasilkan 

laba menggunakan total aset 

Pengaruh Kompensasi Bonus, Rasio Leverage dan Return On Asset (ROA) 

Terhadap Pemilihan Metode Depresiasi 

Secara simultan penelitian ini membuktikan bahwa Variabel kompensasi bonus, rasio 

leverage dan Return On Asset  (ROA)   berpengaruh terhadap pemilihan metode 

depresiasi dengan nilai signifikan 0,015. Maka  dapat  diambil  kesimpulan  dari  

penelitian  ini  bahwa  ketiga variabel  yang  digunakan  secara  simultan  dapat  

digunakan  sebagai  pemilihan metode depresiasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN   

Kesimpulan   

Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pengujian  hipotesis,  yang  telah 

dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan  hasil  pengujian  dengan  menggunakan  regresi  logistik 

menunjukkan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh  signifikan  

terhadap  terhadap pemilihan metode depresiasi perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2011-2015. 

2. Berdasarkan  hasil  pengujian  dengan  menggunakan  regresi  logistik 

menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh  signifikan  terhadap  pemilihan 

metode depresiasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 

Indonesia) tahun 2011-2015. 

3. Berdasarkan  hasil  pengujian  dengan  menggunakan  regresi  logistik 

Return On Asset (ROA)  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pemilihan 

metode depresiasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 

Indonesia) tahun 2011-2015. 

4. Hasil  uji  hipotesis  dengan  Uji  Simultan menunjukan  Kompensasi Bonus, 

Leverage, dan  Return On Asset (ROA)  secara  bersama-sama  berpengaruh  

signifikan  terhadap  pemilihan metode depresiasi perusahaan manufaktur 

yang terdaftar diBursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. 

 

Saran   

 Adapun saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya 

berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti selanjutnya dapat 

menambah variabel bebas lain yang dapat dijadikan sebagai variabel baru 

dalam pemilihan metode depresiasi. 



 

 

2. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah sampel penelitian 

atau mengganti dengan perusahaan lain mengingat penelitian ini hanya 

menggunakan perusahaan manufaktur. 
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