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ABSTRAK  

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penerapan PSAK 72. Pengaruh ini dilihat 
dari perbedaan kinerja keuangan yang diproksikan dengan analisis du pont system sebelum dan 
sesudah penerapan PSAK 72. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
komparatif. Sampel penelitan ini adalah perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dengan menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 13 perusahaan yang 
memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Dikarenakan terdapat data yang tidak normal, 
maka pengujian hipotesis menggunakan non parametrik yaitu Uji Mann- Whitney menggunakan 
aplikasi program SPSS 25.0. hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tidak terdapat perbedaan 
kinerja perusahaan yang diproyeksikan dengan oleh Total Assets Turn Over, equity multiplier, Net 
Profit Margin ,return on assets, return on equity sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72.  
 
Kata Kunci : PSAK 72, Kinerja Keuangan, Analisis Du Pont System 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

      Laporan keuangan  adalah salah satu media yang  akan dipergunakan 

sebagai alat dalam pada proses pengambilan keputusan bisnis suatu entitas. 

Analisis terhadap laporan keuangan bermanfaat  untuk memperkirakan 

kinerja di bidang  keuangan suatu entitas. Evaluasi kinerja keuangan sangat 

berguna untuk memperhitungkan keadaan keuangan pada perusahaan. 

Dengan kinerja keuangan yang baik maka sebuah perusahaan sanggup 

bertahan serta pula tumbuh, begitu pula apabila kinerja keuangan tidak baik 

hal tersebut hendak memunculkan kerugian yang besar untuk perusahaan itu 

sendiri. 

Laporan Keuangan yang disusun oleh entitas, harus didasarkan kepada 

Standar pelaporan yang telah ditetapkan . Standar  yang dipakai entitas dalam 

menyusun laporan keuangannya adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

yang di Indonesia standar tersebut dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI ) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan ( DSAK ). SAK terdiri dari 

banyak Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  .   PSAK  yang telah 

ditetapkan, mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu terkait dengan 

konvergensi ke IFRS, termasuk diantaranya adalah PSAK 72. 

PSAK 72  merupakan  standar tunggal dalam pengakuan pendapatan yang 

berlaku bagi sebagian kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 diadopsi dari IFRS 

15 yaitu Revenue form Contracts with Customers.  PSAK 72 menggantikan 

PSAK sebelumnya yaitu  : (1) PSAK 23  tentang pendapatan; (2) PSAK 34  

tentang  kontrak konstruksi; (3)  PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas 

pengembangan real estate ; (4) ISAK 10  tentang program loyalitas pelanggan,; 

(5) ISAK 21 tentang perjanjian konstruksi real estate; (6) ISAK 27  tentang  
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pengalihan aset dari pelanggan. PSAK 72 efektif  berlaku mulai 1 Januari 2020. 

Sektor manufaktur, telekomunikasi, retail, konstruksi, serta industri yang 

paling  berdampak pada perubahan ini. Perusahaan Konstruksi merupakan 

salah satu industry yang paling terdampak pada perubahan psak ini, oleh 

karena itu penelitian ini memilih prusahaan konstruksi sebagai objek yang 

akan diteliti. 

PSAK 72 adalah terkait dengan pengakuan pendapatan. Pendapatan 

adalah bagian yang akan membentuk laba , yang merupakan salah satu 

indicator kinerja dari perusahaan.  

Ada beberapa analisis  yang dapat digunakan untuk  mendeteksi kinerja 

keuangan, salah satunya melalui analisis sistem du pont. Analisis ini 

merupakan alat yang dapat mengukur kinerja perusahaan melalui sumber 

daya yang dimilikinya untuk memperoleh laba dengan menggabungkan laba 

bersih (net profit) dengan total aset . Dengan menggunakan analisis du pont, 

kita dapat melihat seberapa efisien dan efektif sebuah perusahaan dalam 

mengoperasikan peralatannya dan dalam merancang operasinya. Semakin 

tinggi pengembalian investasi, semakin perusahaan tumbuh dalam 

menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan. Sistem 

analisis Du Pont dapat memberikan kesempatan untuk menganalisis kinerja 

keuangan karena dapat menentukan hasil transaksi keuangan dengan cara 

yang sama. 

Penelitian yang dilakukan (Veronia, Lestari, & Metekhoy, 2020) 

menjelaskan bahwa praktik kebijakan moneter berbasis PSAK 72 membuat 

perusahaan real estate kurang menguntungkan dibandingkan dengan utilitas. 

. Penelitian (Casnila, 2020) menunjukkan bahwa tidak semua transaksi 

keuangan perusahaan berbeda sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 di 

BEI Telekomunikasi. 
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1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

    Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk menganalisis dan memperoleh 

bukti empiris dari pengaruh PSAK 72 yang dilihat dari perbedaan kinerja 

keuangan yang diproksikan dengan analisis du pont system sebelum dan 

sesudah penerapan PSAK 72. 

Manfaat penelitian ini dapat digunakan untuk menambah  pengetahuan 

serta pemahaman baru tentang penerapan PSAK 72 .Hasil penelitian ini juga 

diharapkan bisa memberikan bukti empiris untuk dapat dijadikan sebagai 

referensi pada penelitian selanjutnya dengan memakai variabel lain yang 

lebih relevan. Selain daripada itu penelitian ini  diharapkan juga bisa 

memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan real estate untuk 

digunakan  sebagai bahan pertimbangan sat pengambilan keputusan yang 

tepat pada waktu mendatang, lebih-lebih yang berkaitan dengan PSAK 72 

sebagai variabel yang diteliti pada penelitian ini dan juga kinerja keuangan 

menggunakan pedekatan analisis du pont system 

 

1.3. Perumusan Masalah Penelitian 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentu pertanayaan 

yaitu Apakah terdapat perbedaan kinerja yang diproksikan dengan  Total 

Assets Turn Over (TATO) , Equity Multiplier (EM ),Net Profit Margin ( NPM ), 

Return on Assets (ROA) , Return on equity (ROE )  sebelum dan sesudah 

penerapan PSAK 72.
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BAB II  

TINJAUAN LITERATUR 

2.1 Teori Stakeholders 

Menurut Ghozali dan Chariri, eksistensi suatu perusahaan ditetapkan oleh 

dukungan yang diberikan stakeholder kepada perusahaan tersebut. Clarkson 

membagi staekholder menjadi dua yakni stakeholder primer serta sekunder. 

Stakeholder primer merupakan pihak yang tidak berpartisipasi secara 

berkepanjangan, organisasi tidak sanggup bertahan. Sebaliknya, stakeholder 

sekunder ialah pihak yang dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi mereka tidak 

ikut serta pada transaksi dengan perusahaan dan juga tidak begitu berarti 

pada kelangsungan hidup perusahaan (Soelistyoningrum, 2011). 

Fokus teori stakeholder hanya pada laba semata yang jadi tujuan perusahaan, 

melainkan pula pemberian manfaat bagi para stakeholders. Stakeholder 

memiliki tingkat kepuasaan yang berbeda pada tiap perusahaan. Penekanan 

yang melampui batas pada kebutuhan satu kelompok stakeholder bisa 

memberika evaluasi negatif pada reputasi perusahaan, hal ini lantaran 

stakeholder didalamnya termasuk publik yang bisa memberika imbas 

terhadap citra serta pula reputasi perusahaan yang akan berakibat pada 

pengahsilan perusahaan. Sehingga, peningkatan reputasi perusahaan bisa 

terwujud apabila perusahaan bisa memmbiasakan dirinya dengan 

kepentingan semua stakeholder-nya. 

2.2 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu upaya yang dilakukan 

perusahaan guna menilai efektivitas dan efisiensi dari kegiatan perusahaan 

yang sudah dilaksankan pada kurun waktu tertenty. Bersumber pada 

penjelasan Sucipto penafsiran kinerja keuangan merupakan determinasi 

dimensi khusus yang bisa digunakan untuk mengatur keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan profit, sebaliknya menurut IAI kinerja 
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keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengatur serta 

mengelola sumber daya miliknya (Faridatul, Sochib, & Ermawati, 2018).  

2.3 Analisis Du Pont System 

   Analisis du pont system ialah analisis yang mencakup seluruh rasio keuangan 

berupa rasio  aktivitas beserta  margin laba  atas hasil penjualan, yang 

digunakan  untuk membuktikan apakah  rasio ini bisa mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba ( profitabilitas ). Rasio 

Keuangan  dari analisis du pont system adalah terdiri dari : 

a. Total Assets Turnover (TATO) 

TATO membuktikan efisiensi dari penggunaan asset,  dimana 

perusahaan memakai semua aktivanya untuk menciptakan penjualan, 

semakin besar rasio ini maka semakin baik, karena jika aktiva bisa lebih 

cepat berputar dan mencapai profit serta membuktikan efisiensi 

pemanfaatan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan 

(Hutapea, Saerang, & Tulung, 2017). 

b. Equity Multiplier (EM) 

EM merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan  perusahaan 

dalam mengefektifkan ekuitas pemegang saham atau seberapa besar 

porsi dari aktiva perusahaan yang dibiayai oleh pemegang saham 

(Hutapea, Saerang, & Tulung, 2017).  

c. Net Profit Margin (NPM) 

NPM merupakan rasio yang dipakai dalam mencerminkan  kepiawaian 

perusahaan dalam menciptakan profit bersih sesudah dipotong pajak 

(Azmi, Andini, & Raharjo, 2016).  

d. Return On Assets (ROA) 

ROA ialah rasio yang mencerminkan  hasil (return) berdasarkan jumlah 

aktiva yang dipakai perusahaan (Hutapea, Saerang, & Tulung, 2017). 

ROA ini dipakai dalam  mengukur besarnya  jumlah keuntungan bersih 
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yang didapat  dari total  anggaran yang ditanamkan  dalam keseluruhan 

ekuitas.  

e. Return On Equity (ROE) 

ROE ialah rasio yang membuktikan seberapa besar perusahaan bisa 

mendapatkan keuntungan ataupun profit dari hasil pengelolaan modal 

(Dwiningsih, 2018).  

2.4. Pendapatan 

Pengakuan dimaksud sebagai jumlah rupiah yang dicatat dalam sistem 

akuntansi sehingga jumlah tersebut bisa diakui dalam laporan keuangan 

(Febriani, 2020). Secara konseptual, pendapatan bisa diakui apabila kualitas 

keterukuran (measurability) serta keterandalam (reliability) sudah terwujud. 

Pengukuran merupakan pemberian nilai dengan cara menentukan jumlah 

rupiah pada suatu objek yang termasuk dalam transaksi keuangan (Febriani, 

2020). Jumlah rupiah yang dihasilkan dari pengukuran yang akan dicatat 

sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. 

 

2.5.PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan 

    PSAK 72 menentukan prinsip yang digunakan entitas untuk melaporkan 

infomasi yang bermanfaat kepada pemakai laporan keuangan mengenai 

watak, jumlah, periode, serta ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang 

muncul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 mengambil alih semua 

standar yang terpaut dengan pengakuan pendapatan yang ada, yaitu : (1) 

PSAK 23  tentang Pendapatan ; (2) PSAK 34  tentang Kontrak Konstruksi ; (3) 

ISAK 10  tentang  Program Loyalitas Pelanggan; (4) ISAK 21 tentang  Perjanjian 

Konstruksi Real Estate ; (5) ISAK 27 tentang Pengalihan Aset Dari Pelanggan; 

(6) PSAK 44 tentang  Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate. 

Dalam  memutuskan pengakuan pendapatan, pernyataan ini mengharuskan 

entitas  agar mengadakan analisis terlebih dahulu  terhadap  transaksi 

menurut kontrak , dengan  tahapan berikut ini : (1) Mengenali kontrak dengan 
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pelanggan; (2)Mengenali tanggungan pelaksanaan; (3)Memastikan harga 

transaksi; (4) Mendistribusikan harga transaksi terhadap kewajiban 

pelaksanaan; (5) Mengakui pendapatan pada saat (atau sepanjang) entitas 

sudah menuntaskan kewajiban pelaksanaan. 

2.6.Industri Real Estate 

Real estate merupakan produk yang dibangun diatas sejumlah lahan atau 

kawasan. Terdapat pula yang beranggapan jika real estate ialah suatu 

peninggalan yang berbentuk tanah ataupun gedung yang terletak diatasnya. 

Industri real estate mempunyai spesifikasi tersendiri yaitu, suka diprediksi dan 

berisiko tinggi. Industri real estate tiap tahunnya akan senantias meningkat 

pesat, karena tana mempunyai ketersediaan tetap, selain itu jumlah 

masyarakat Indonesia setiap tahunnya juga akan selalu bertambah. Industri 

real estate mempunyai lingkup usaha yang lumayan sehingga ditaksir 

mempunyai dampak yang besar pada pertumbuhan ekonomi dan terbukanya 

lapangan pekerjaan, maka industri ini menjadi penunjuk yang amat berguna 

dalam kesehatan ekonomi dalam suatu negara. 

2.7.Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

        
Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 

 
 
               
                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

KINERJA KEUANGAN 

 

Total Assets Turn Over (TATO) 

Equity Multiplier (EM) 
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SEBELUM PENERAPAN 

PSAK 72 
SESUDAH PENERAPAN 

PSAK 72 
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Hipotesis  : 
H1 : Ada perbedaan TATO sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72. 
H2 : Ada perbedaan EM sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72. 
H3 : Ada perbedaan NPM sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72. 
H4 : Ada perbedaan ROA sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72. 
H5 : Ada perbedaan ROE sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan real estate yang ada dalam 
daftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2020.  Teknik Pemilihan sampel 
yang digunakan adalah  dengan memakai metode purposive sampling.  Kriteria 
yang dijadikan sebagai sampel penelitian, yakni :  
1. Perusahaan real estate yang tidak mengalami deslisting selam tahun 

pengamatan . 
2. Sudah mempublikasikan laporan keuanganya pada website resmi Bursa 

Efek Indonesia selama tahun pengamatan. 
3. Tidak mengalami kerugian selama tahun pengamatan. 
Berdasarkan kepada kriteria tersebut, perusahaan yang dijadikan sampel 
adalah : (1)PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE); (2)Ciputra Development Tbk 
(CTRA); (3)PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS); (4)Duta Pertiwi Tbk (DUTI); (5)Jaya 
Real Property Tbk (JRPT); (6)Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) ; 
(7)Metropolitan Land Tbk (MTLA) ; (8) PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) ; (9) PT 
PP Properti Tbk (PPRO); (10)Pakuwon Jati Tbk (PWON) ; (11)Suryamas 
Dutamakmur Tbk (SMDM) ; (12) PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) ; (13) PT 
Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN). 
 

3.2. Pengukuran Variabel  
             3.2.1Total Asset Turnover (TATO) 

Total Asset Turnover atau perputaran total aset ialah rasio 
keuangan yang mengukur kemampuan penggunaan aset 
perusahaannya dalam menghasilkan pendapatan penjualan 
perusahaan. Perputaran aset dianggap sebagai rasio aktivitas, yang 
merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien 
perusahaan dalam menggunakan asetnya. Sebagai rasio keuangan dan 
aktivitas, dan sebagai bagian dari analisis dupont, perputaran aset 
adalah bagian dari analisi fundamental perusahaan. Rasio TATO  dapat 
diukur menggunakan rumus : 

𝑇𝐴𝑇𝑂 = 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  
             3.2.2.Equity Multyplier (EM) 

Equity Multyplier atau pengganda ekuitas merupakan cara untuk 
memeriksa bagaimana perusahaan menggunakan hutang untuk 
membiayai bisnisnya, yang dikenal juga sebagai rasio leverage. Dengan 
kata lain, laporan ini menyajikan total aset perusahaan untuk setiap 
dari kekayaan bersih. Pengganda ekuitas yang lebih tinggi menunjukan 
leverage yang lebih besar, yang berarti perusahaan lebih 
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mengandalkan hutang untuk membiayai aktivitasnya. Rasio EM dapat 
diukur menggunakan rumus : 

𝐸𝑀 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠⁄  
3.2.3Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin atau margin keuntungan merupakan ukuran 
profitabilitas yang dihitung untuk menemukan keuntungan bersih 
sebagai presentasi dari pendapatan. margin laba merupakan indikator 
strategi penetapan harga perusahaan dan seberapa baik pengendalian 
biayanya. Rasio NPM dapat diukur menggunakan rumus : 

𝑁𝑃𝑀 = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛⁄  
3.2.4Return On Assets (ROA) 

Return On Assets atau pengembalian aset menujukan presentasi 
bagaimana aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. 
pengembalian aset memberika infikasi intensitas modal perusahaan, 
yang akan bergantung pada industrinya sehingga perusahaan 
membutuhkan investasi awal yang besar yang pada umumnya memiliki 
nilai pengembalian aset. Rasio ROA dapat diukur menggunakan rumus 
:  

𝑅𝑂𝐴 = 𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟⁄  
3.2.5Return On Equity (ROE) 

Return On Equity ataupun pengembalian ekuitas adalah ukuran 
profitabilitas bisnis yang ada kaitannya dengan ekuitas. Karna ekuitas 
pemegang saham bisa dihitung dengan mengambil seluruh aset serta 
mengukur keuntungan yang dihasilkan ekuitas pemegang saham. ROE 
adalah metrik seberapa baik perusahaan menggunakan ekuitasnya 
dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ROE diukur menggunakan 
rumus : 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑦𝑝𝑙𝑖𝑒𝑟⁄  
 

3.3. Teknik Analisis 
Terdiri dari  Analisis Deskriptif, yaitu analisis mengenai bagaimana 
kinerja keuangan dapat dikukur menggunakan analisis du pont system. 
Pengujian statistik deskriptif dilakukan agar data yang didapat bisa lebih 
mudah untuk dimengerti. Setelah dilakukan penghitungan pada kinerja 
keuangan, kemudian statistik deskriptif yang dipakai dalam penelitian 
ini digunakan untuk menentukan mean, max, min, serta standar deviasi 
dari masing-masing variabel. Analisi selanjutnya adalah berupa Analisis 
Komparati yaitu  membandingkan apakah terjadi perbedaan dan atau 
perubahan  pada kinerja keuangan sebelum dan setelah penerapan 
PSAK 72.  Juga dilakukan analisis kualitas data yang terdiri dari Uji 
Normalitas dan Uji Homogenitas. Untuk menguji hipotesis digunakan Uji 
beda rata rata. 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif Tahun 2019 – Sebelum Penerapan PSAK 72 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TATO 13 .04 .35 .1969 .07554 

EM 13 1.17 3.20 1.7508 .58830 

NPM 13 .06 .52 .2877 .16952 

ROA 13 .32 3.91 1.6900 1.15291 

ROE 13 .17 3.01 1.1231 .88904 

Valid N (listwise) 13     
          Sumber : Data yang diolah penulis menggunakan SPSS 25.0 

Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif Tahun 2020 – Sesudah Penerapan PSAK 72 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TATO 13 .03 .39 .1646 .08530 

EM 13 1.21 4.09 1.8592 .80585 

NPM 13 .02 .78 .2423 .23410 

ROA 13 .13 23.83 2.8562 6.36191 

ROE 13 .07 12.62 1.6585 3.35991 

Valid N (listwise) 13     
    Sumber : Data yang diolah penulis menggunakan SPSS 25.0 
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4.2. Uji Normalitas 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 72 

Tests of Normality 
 

PSAK 72 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TATO Sebelum PSAK 72 .181 13 .200* .965 13 .828 

Sesudah PSAK 72 .220 13 .084 .871 13 .054 

EM Sebelum PSAK 72 .203 13 .145 .851 13 .030 

Sesudah PSAK 72 .224 13 .073 .769 13 .003 

NPM Sebelum PSAK 72 .218 13 .093 .881 13 .073 

Sesudah PSAK 72 .217 13 .094 .862 13 .042 

ROA Sebelum PSAK 72 .213 13 .110 .893 13 .107 

Sesudah PSAK 72 .417 13 .000 .431 13 .000 

ROE Sebelum PSAK 72 .186 13 .200* .893 13 .107 

Sesudah PSAK 72 .357 13 .000 .483 13 .000 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data yang diolah penulis menggunakan SPSS 25.0 

Hasil uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.3 

dimana angka yang di uji kan pada tabel diatas merupakan rasio sebelum 

dan sesudah penerapan PSAK 72. Pada rasio sebelum penerapan PSAK 72 

dapat disimpulkan bahwa data variabel TATO berdistribusi normal karena 

nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0.200 > 0.05. Data variabel EM memiliki nilai 

Asymp. Sig (2-tailed) 0.145 > 0.05 sehingga data tersebut berdistribusi 

normal. Data variabel NPM juga berdistribusi normal karena memiliki nilai 

Asymp. Sig (2-tailed) 0.093 > 0.05. Data variabel ROA memiliki nilai Asymp. 

Sig (2-tailed) 0.110 > 0.05 dan variabel ROE memiliki nilai Asymp. Sig (2-

tailed) 0.200 > 0.05 sehingga membuat data variabel ini juga berdistribusi 

normal. 

Sedangkan pada rasio sesudah penerapan PSAK 72 dapat disimpulkan 

bahwa data variabel TATO berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig (2-

tailed) 0.084 > 0.05. Data variabel EM memiliki nilai Asymp. Sig (2-tailed) 

0.073 > 0.05 sehingga data tersebut berdistribusi normal. Data variabel NPM 

juga berdistribusi normal karena memiliki nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0.094 > 

0.05. Data variabel ROA memiliki nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0.000 < 0.05 dan 
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variabel ROE memiliki nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0.000 < 0.05 sehingga 

membuat data variabel ini tidak berdistribusi secara normal. Variabel ROA 

dan ROE tidak berdistribusi secara normal karena dapat dilihat pada 

lampiran 5 dan lampiran 6 terdapat 1 rasio perusahaan yang sangat tinggi 

dibandingkan dengan dua belas perusahaan lainnya. 

4.3. Uji Homogenitas 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

TATO Based on Mean .100 1 24 .755 

Based on Median .077 1 24 .784 

Based on Median and with adjusted df .077 1 23.429 .784 

Based on trimmed mean .087 1 24 .770 

EM Based on Mean .403 1 24 .531 

Based on Median .223 1 24 .641 

Based on Median and with adjusted df .223 1 20.108 .642 

Based on trimmed mean .312 1 24 .582 

NPM Based on Mean .799 1 24 .380 

Based on Median .439 1 24 .514 

Based on Median and with adjusted df .439 1 16.397 .517 

Based on trimmed mean .710 1 24 .408 

ROA Based on Mean 2.460 1 24 .130 

Based on Median .830 1 24 .371 

Based on Median and with adjusted df .830 1 12.411 .380 

Based on trimmed mean 1.193 1 24 .285 

ROE Based on Mean 1.897 1 24 .181 

Based on Median .666 1 24 .422 

Based on Median and with adjusted df .666 1 12.768 .429 

Based on trimmed mean .962 1 24 .337 

 Sumber : Data yang diolah penulis menggunakan SPSS 25.0 

Dari hasi perhitungan uji homogenitas pada tabel 4.5 kolom Levene 

Statistic diperoleh nilai signifikansi variabel TATO sebesar 0.755, variabel EM 

sebesar 0.531, variabel NPM sebesar 0.380, variabel ROA sebesar 0.130, dan 

variabel ROE sebesar 0.285. Nilai yang diperoleh dari uji homgenitas memiliki 

taraf signifikansi ≥ 0.05 maka dapat dikatakan bahwa data berasal dari 

populasi yang homogen. 



14 
 

4.4 .Uji Hipotesis (Uji Mann-Whitney) 
Dari hasil uji normalitas yang  menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dapat 

dilihat bahwa terdapat dua rasio sesudah penerapan PSAK 72 yang 
distribusinya tidak normal. Berdasarkan kepada hal tersebut maka  semua 
variabel akan diuji  dengan uji beda non parametik. Penelitian ini  
menggunakan uji Mann-Whitney sebagai alat ujinya. Pengambilan keputusan 
uji Mann-Whitney didasarkan dengan melihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 
0,05 berarti terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 
pada rasio total assets turn over, equity multiplier, net profit margin, return 
on assets, dan return on equity. 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Mann-Whitney 

Test Statisticsa 

 TATO EM NPM ROA ROE 

Mann-Whitney U 56.500 81.500 64.000 64.500 67.000 

Wilcoxon W 147.500 172.500 155.000 155.500 158.000 

Z -1.440 -.154 -1.052 -1.026 -.898 

Asymp. Sig. (2-tailed) .150 .878 .293 .305 .369 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .153b .880b .311b .311b .390b 

a. Grouping Variable: PSAK72 

b. Not corrected for ties. 

Sumber : Data yang diolah penulis menggunakan SPSS 25.0 
 

Dari tabel 4.5 menunujukan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan 

dengan total assets turn over, equity multiplier, net profit margin, return on 

assets, dan return on equity memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, 

sehingga kelima rasio kinerja keuangan tersebut secara signifikan tidak 

terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72. 

 

4.5.Pembahasan 
1. Pembahasan Analisis Deskriptif 

a. Total Assets Turn Over 
Berdasarkan data pada Tabel 4.1, hasil penelitian yang dijelaskan 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, semua 

perangkat yang dimodifikasi sebelum PSAK 72 memiliki 

maksimum 0,35 dalam kode perusahaan DMAS, sehingga dia 

menjelaskan hasil keuangan DMAS. 2019 hebat karena bisa dilihat 

dari data keuangan. Meskipun rendahnya nilai 0,04 pada kode 

NZIA untuk tahun 2019 menunjukkan bahwa kinerja keuangan 
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NZIA tidak lebih baik dari 12 perusahaan lainnya, hal ini 

disebabkan oleh ketidakefisienan alat produksi perusahaan. 

Setelah penerapan PSAK 72 pada tahun 2020, Tabel 4.2 

menunjukkan bahwa kode perusahaan DMAS memiliki nilai 

maksimum 0,39, lebih tinggi pada tahun 2019 dibandingkan 

dengan 12 perusahaan DMAS lainnya. Dalam mengelola produksi 

dan aset komersial perusahaan. Pada saat yang sama, kode URBN 

menetapkan nilai di bawah 0,03 dan, seperti NZIA pada tahun 

2020, data menunjukkan bahwa URBN tidak benar-benar 

berfungsi untuk mengontrol aset perusahaan dalam volume 

penjualan perusahaan. 

Perangkat untuk penggantian lengkap PSAK 72 rata-rata 0,20 pada 

tahun 2019, turun 0,16 pada tahun 2020. Data di atas 

menunjukkan bahwa penurunan penjualan perusahaan setelah 

penerapan PSAK 72 disebabkan oleh penurunan laporan. 

Penurunan penjualan terkait dengan pemrosesan kebijakan 

moneter. Dari sisi belanja modal dalam penelitian ini, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan PSAK 72, rasio 

TATO mengalami penurunan sampai batas tertentu karena 

penurunan pendapatan dari pendapatan usaha perusahaan.                        

                       b.Equity Multiplier (EM) 

           Berdasarkan data pada Tabel 4.1 hasil analisis teknis 

penelitian ini, dapat dikatakan bahwa EM sebelum pemberlakuan 

PSAK 72 tahun 2019 memiliki nilai maksimum 3,20 dalam kode 

perusahaan PPRO. Rasio ekuitas di atas berarti kinerja keuangan 

PPRO mengurangi rasio ekuitas aset yang diinvestasikan oleh 

pemegang saham, yang berarti sebagian besar investasi aset 

perusahaan berasal dari investasi eksternal (kewajiban). Jika 

harga minimum aturan DMAS 2019 adalah 1,17, ini menunjukkan 

bahwa semakin rendah rasio EM, semakin baik kinerja 

keuangannya. Secara keseluruhan, 2019 dinilai sebagai tahun 

dengan kinerja terbaik dibandingkan 12 perusahaan. 

Setelah penerapan PSAK 72 pada tahun 2020, dapat dilihat pada 

Gambar 4.2 bahwa nilai maksimum 4,09 termasuk dalam kode 

perusahaan PPRO. Ini masih sama di tahun 2019 dibandingkan 

dengan 12 perusahaan lainnya, dan PPRO memiliki pangsa EM 

yang sangat tinggi. Di sisi lain, nilai minimum 1,21 dalam kode 
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perusahaan SMDM, yang menunjukkan stabilitas saldo modal 

SMDM sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72, menunjukkan 

bahwa kinerja keuangan tidak terpengaruh oleh penerapan 

tersebut. Pada tingkat yang baru, pengakuan pendapatan tidak 

terkait dengan hutang dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. 

Rata-rata EM sebelum penerapan PSAK 72 meningkat sebesar 

1,86 setelah tahun 2020 dari 1,75 pada tahun 2019. Terlihat dari 

harga tinggi, rendah, dan rata-rata dibandingkan sebelum dan 

sesudah penerapan, terdapat tren kenaikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa penerapan PSAK 72 tidak berpengaruh terhadap EM. Rasio 

EM meningkat sejak penerapan PSAK 72. Meski tidak terkait 

dengan proses identifikasi pendapatan dan lokasi pengganda 

ekuitas, kinerja keuangan menunjukkan perlambatan karena 

penurunan modal yang dimiliki, perusahaan pendukung operasi.  

                         c.Net Profit Margin (NPM) 

Hasil analisis teknis penelitian ini, berdasarkan informasi pada 

Tabel 4.1, dapat disimpulkan bahwa nilai NPM maksimum 

sebelum penerapan PSAK 72 tahun 2019 adalah 0,52 perusahaan 

kode DODI. . Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan DUTI lebih 

tinggi dari 12 perusahaan lainnya pada periode sebelum 

implementasi. Karena kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan pendapatan yang signifikan hanya sebagian kecil 

dari total pendapatan yang dihasilkan dari setiap penjualan. 

Minimum 0,06 untuk kode perusahaan KIJA pada tahun 2019 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan NZIA lemah dibandingkan 

12 perusahaan lainnya, tetapi juga menunjukkan bahwa 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari 

penjualan tidak terlalu baik. 

Mengikuti penerapan PSAK 72 tahun 2020, terlihat pada Tabel 4.2 

bahwa maksimum URBN kode perusahaan adalah 0,78. Tren 2019 

serupa, dan URBN memiliki hasil yang lebih tinggi daripada 12 

perusahaan lainnya.Sejauh ini, kami telah mendapatkan minimal 

0,02 dalam kode perusahaan KIJA. Setelah penerapan standar 

pengungkapan pendapatan KIJA, total pendapatan mengalami 

penurunan, karena rasio NPM yang lebih rendah dibandingkan 

perusahaan lain. 
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Sebelum penerapan PSAK 72 yaitu nilai rata-rata NPM tahun 2019 

adalah 0,29, setelah tindakan efektif nilai rata-rata tahun 2020 

meningkat menjadi 0,24. Dari data di atas terlihat bahwa 

pengurangan normal setelah penggunaan PSAK 72 

mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima karena adanya 

selisih pendapatan dan mempengaruhi seluruh hasil perusahaan. 

Untuk NPM model studi, ditemukan peningkatan kinerja dan 

penurunan kinerja. Hal ini karena ketika keuntungan meningkat, 

biaya operasional meningkat, dan sebaliknya.  

                      d.Return On Assets (ROA)  

Berdasarkan informasi pada Tabel 4.1 hasil pengujian yang 

dijelaskan dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa ROA 

sebelum menggunakan PSAK 72 pada tahun 2019 adalah 3,91 

kualitas tertinggi pada kode perusahaan NZIA. Hal ini menunjukkan 

bahwa jasa keuangan NZIA sangat baik dalam menghasilkan 

pendapatan dari penggunaan asetnya, karena dari rasio ini dapat 

dinyatakan bahwa Rp 1 untuk semua aset menjadi Rp. 0,0391 

pendapatan. Meskipun nilai minimumnya adalah 0,32 per kode 

perusahaan KIJA untuk tahun 2019. Dari rasio ini terlihat bahwa 

KIJA tidak berniat untuk menghasilkan pendapatan atas 

penggunaan asetnya karena Rp per ' satu. 1 total properti hanya 

akan dimasukkan untuk menghasilkan Rp. 0,0032 pendapatan. 

Setelah penerapan PSAK 72 tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.2 

bahwa nilai tertinggi 23,83 terdapat pada kode perusahaan URBN, 

hal ini sama dengan tahun 2019 dibandingkan lainnya. URBN 

bekerja dengan baik secara finansial karena memiliki Rp. 1 total 

barang yang disediakan untuk menghasilkan Rp. pendapatan 

0,2383. Saat ini, setidaknya 0,13 dapat ditemukan dalam kode 

perusahaan KIJA, di mana perusahaan dapat menyediakan Rp. 

0,0013 keuntungan per Rp. 1 jumlah barang. Untuk ROA 

menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan kinerja 

keuangan perusahaan model penelitian. Pengaruh penerapan PSAK 

72 pada pengakuan pendapatan adalah laba perusahaan akan lebih 

dikaitkan dengan pengurangan semua perubahan aset. 

                       e.Return On Equity (ROE) 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 hasil pengujian yang diuraikan 

dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa ROE PSAK 72 pra-



18 
 

implementasi tahun 2019 memiliki nilai maksimum 3,01 pada 

kode NZIA. Angka yang tinggi ini menunjukkan bahwa NZIA 

mampu menghasilkan keuntungan dengan perbandingan, yang 

dapat diartikan per Rp. 1 ekuitas diberikan sebesar Rp. 0,0301 

keuntungan. Yang paling kecil adalah 0,17 dalam kode KIJA 2019. 

Dari ukuran ini, terlihat bahwa KIJA kurang baik dalam 

menciptakan laba bersih untuk setiap Rp. 1 ekuitas hanya 

membantu dalam produksi Rp. 0,0017 keuntungan. 

Setelah penerapan PSAK 72 tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 

4.2 bahwa nilai maksimum perusahaan URBN adalah 12,62, hal ini 

sama dengan tahun 2019 dibandingkan 12 perusahaan URBN 

lainnya, yaitu sebesar Rp. 1 ekuitas dibantu dalam produksi 

sebesar Rp. 0,1262 pendapatan. Nilai terendah 0,07 ada pada 

kode KIJA, dimana perusahaan hanya bisa memberikan Rp. 0,0008 

keuntungan per Rp. 1 ekuitas. Untuk ROE, lebih rendah setelah 

penerapan PSAK 72. Pengenalan potensi penyimpangan keuangan 

menghasilkan keberhasilan Perusahaan dalam menyesuaikan 

segala sesuatu untuk keuntungan. Hal ini menghasilkan proporsi 

yang lebih kecil dari aset yang didukung oleh pemilik, yang berarti 

bahwa sebagian besar uang perusahaan disediakan oleh aset dari 

pinjaman. 

2. Pembahasan Analisis Komparatif 
a. Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Total Assets Turn Over 

 Nilai Zhitung (-1.440) < Ztabel (1,96) dengan probabilitas 
signifikansi  0.150  yang lebih besar dari 0.05. yang artinya tidak 
terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproksikan oleh total 
assets turn over sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72. 

Hal ini sesuai dengan penelitian (Halim, 2020) TATO diketahui 
mengukur kinerja perusahaan yang menggunakan sumber daya 
mereka untuk menghasilkan pendapatan dan menghasilkan 
keuntungan, melalui penggunaan PSAK 72 perusahaan real estate 
telah mencapai sedikit pengurangan keberhasilan produk mereka, 
aset tersebut harus dilikuidasi sepenuhnya agar dapat diserahkan 
kepada pembeli. 

                b.Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Equity Multiplier 
Berdasarkan tabel 4.5 nilai Zhitung (-0.154) < Ztabel (1,96) dengan 

probabilitas signifikansi sebesar 0.878 > 0.05.  Dari hasil tersebut 
dikatakan tidak ada perbedaan Equity Multiplier sebelum 
penerapan PSAK 72, karena empat penerapan PSAK 72 terbukti 
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berdampak negatif terhadap Equity Multiplier. Oleh karena itu, 
dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan EM tidak berbeda 
sebelum menggunakan PSAK 72, karena beban pokok penjualan 
diukur dari pendapatan penjualan. Pendapatan dapat diabaikan 
dan mempengaruhi tingkat aset dan ekuitas. 

         c.Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Net Profit Margin 
Berdasarkan tabel 4.5 nilai Zhitung (-1.052) < Ztabel (1,96) dengan 

signifikansi  0.293 > 0.05. Artinya tidak ada perbedaan hasil 
keuangan yang dilaporkan oleh Net Profit Margin sebelum dan 
sesudah penerapan PSAK 72. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Casnila, 2020) yang 
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan Net Profit Margin 
sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72, karena sebagian besar 
perusahaan melihat laba meningkat dan menurun setelah 
penerapan PSAK 72, meskipun hal ini juga berlaku untuk 
pendapatan. akun, tetapi mengikuti pasang surut yang signifikan. 
juga dalam perhitungan biaya operasional. 

       d.Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Return On Assets 
Berdasarkan tabel 4.5 nilai Zhitung (-1.026) < Ztabel (1,96) dengan 

probabilitas signifikansi sebesar 0.305 > 0.05. Berdasarkan hasil 
tersebut, disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan Return On Asset 
sebelum dan sesudah PSAK 72, menunjukkan bahwa PSAK 72 
memiliki pengaruh yang kecil terhadap ROA. Dari sini dapat 
disimpulkan bahwa hasil keuangan sebelum dan sesudah penerapan 
PSAK 72 berdasarkan Return On Asset tidak berbeda. Pengungkapan 
laba saat menerapkan PSAK 72 akan mempengaruhi hasil secara 
keseluruhan, namun tidak signifikan, karena tidak akan 
mempengaruhi keseluruhan aset  yang dimiliki perusahaan. 

      e.Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Return On Equity 
Berdasarkan tabel 4.5 nilai Zhitung (-0.898) < Ztabel (1,96) dengan 

probabilitas signifikansi sebesar 0.369 > 0.05. Berdasarkan hasil 
tersebut, ditemukan bahwa tidak ada perbedaan ROE sebelum dan 
sesudah PSAK 72, hal ini menunjukkan bahwa PSAK 72 memiliki 
pengaruh negatif yang dapat diabaikan terhadap ROE. Berbeda 
dengan penelitian (Halim, 2020), yang menemukan bahwa ROE 
memiliki efek positif yang kecil, efek positif tersebut terkait dengan 
pandangan bahwa penggunaan PSAK 72 menyebabkan biaya dan 
manfaat yang sebanding untuk pengambilan keputusan.
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BAB V  

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1.Kesimpulan 
1) Tidak ada perbedaan total assets turn over sebelum dan sesudah penerapan 

PSAK 72, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 72 tidak 
mempengaruhi kinerja keuangan yang diproksikan oleh total assets turn over. 

2) Tidak ada perbedaan equity multiplier sebelum dan sesudah penerapan PSAK 

72. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 72 tidak 

mempengaruhi kinerja keuangan yang diproksikan oleh equity multiplier. 

3) Tidak ada perbedaan net profit margin sebelum dan sesudah penerapan PSAK 

72. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 72 tidak 

mempengaruhi kinerja keuangan yang diproksikan oleh net profit margin. 

4) Tidak ada perbedaan return on assets sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 72 tidak 

mempengaruhi kinerja keuangan yang diproksikan oleh return on assets. 

5) Tidak ada perbedaan return on equtiy sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 72 tidak 

mempengaruhi  kinerja keuangan yang diproksikan oleh return on equity. 

5.2.Implikasi 

Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis perbedaan pengakuan 

pendapatan sebelum dengan sesudah penerapan PSAK 72. Dengan adanya 

penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah literasi mengenai PSAK 72 

tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Penelitian ini dapat 

digunakan oleh perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sebagai pertimbangan dalam evaluasi penerapan PSAK 72. Evaluasi penerapan 

PSAK 72 masih sangat mungkin dilakukan karena periode penerapannya yang 

saat ini baru memasuki periode ke-1 setelah diberlakukan efektif pada 1 Januari 

2020. Perusahaan perlu mengevaluasi kembali penerapan standar-standar 

yang digunakan agar laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan 

secara global. Karena tidak ada pengaruh dari penerapan PSAK 72 terhadap 

kinerja keuangan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan 

dipengaruhi oleh usaha perusahaan sendiri dalam menjalankan usahanya. 

Penerapan PSAK 72 tidak mempengaruhi kinerja perusahaan . Hal ini 

berimplikasi  bahwa  PSAK 72 dapat diterapkan sepenuhnya oleh perusahaan . 

Perusahaan bisa mengakui adanya pendapatan saat atau selama perusahaan 

memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan aset yang telah 
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dijanjikan kepada pelanggan, yang mana pengalihan aset terjadi saat  atau 

selama pelanggan memperoleh pengendalian terhadap  aset tersebut 

 
5.3.Saran 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diberikan kepada perusahaan 

real estate adalah perusahaan agar menerapkan analisis terhadap transaksi 

sesaat sebelum memutuskan pengakuan pendapatan. Analisis yang dilakukan 

tersebut yakni konsumsi publik yang diperoleh dari pelanggan, kenaikan nilai 

aset disisi pelangganm serta konvensi tahap pembayaran kontrak. 
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