
PENGARUH ASSET INTENSITY DAN EMPLOYEE INTENSITY
TERHADAP STICKY COST PADA BIAYA PENJUALAN,
ADMINISTRASI DAN UMUM

ANNIDA AFIFFAH

8335132431

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2018



THE INFLUENCE OF ASSET INTENSITY AND EMPLOYEE
INTENSITY ON STICKY COST ON SELLING,
ADMINISTRATION  AND GENERAL COSTS

ANNIDA AFIFFAH

8335132431

Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment

Study Program of S1 Accounting

Faculty of Economic

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2018



iii

ABSTRAK

Annida Afiffah, 2018: Pengaruh Asset Intensity dan Employee Intensity terhadap

Sticky Cost pada Biaya Penjualan, Administrasi dan Umum Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta,

2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan adanya indikasi perilaku sticky

cost pada perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 2014-2015 dan juga

melihat apakah sticky cost akan semakin berpengaruh  dengan adanya asset

intensity dan employee intensity. Adanya indikasi sticky cost dapat dilihat dari

biaya meningkat lebih tinggi  ketika volume penjualan bersih meningkat

dibandingkan dengan ketika volume penjualan bersih menurun dalam proporsi

yang sama. Dalam penelitian ini biaya penjualan, administrasi dan umum sebagai

variabel dependen.

Penelitian ini membuktikan bahwa adanya indikasi sticky cost pada

perusahaan manufaktur di Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa setiap 1%

kenaikan penjualan bersih, maka biaya penjualan, administrasi dan umum

meningkat sebesar 0,328%. Sedangkan ketika penjualan bersih menurun 1%,

maka biaya penjualan, administrasi dan umum menurun sebesar 0,078%. Tingkat

kelengketan akan lebih melekat ketika asset intensity meningkat. Sedangkan

employee intensity tidak berpengaruh terhadap kelengketan biaya.

Kata kunci: asset intensity, employee intensity, biaya penjualan, administrasi
dan umum, penjualan bersih, dan sticky cost.
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ABSTRACT

Annida Afiffah, 2018: The influence of asset intensity and employee

intensity on sticky costs on selling, administration and general costs publicity

listed manufacturing companies in Indonesia. Faculty of economics, Universitas

Negeri Jakarta, 2017.

The purpose of this research is to find indication of sticky cost behavior in

behavior companies in Indonesia between 2014 until 2015 and to see whether the

sticky cost will be more influential with the ewxistence of asset intensity and

employee intensity. The indication of sticky cost can be seen from the a higher

cost when sales volume is increasing compared to when sales volume is

decreasing in the equal proporton. In this research selling, adminstration and

general as a dependent variable.

This research proves that there are indication sticky cost on

manufacturing companies in Indonesia. The showing that, every 1% increase in

net sales then the selling, administration and general costs increased by 0,328%.

While when net sales decreased 1% then selling, administration an general costs

decreased by 0,078%. The level of stickiness will be more attached when the asset

intensity increased. While the employee intensity has no effect on the stickiness of

the costs.

Keywords: asset intensity, costs of selling administration and general,
employee intensity, net sales , and sticky cost.
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