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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian 

  

Memperlihatkan gambaran variabel sebagai berikut: 

1. Besaran PPh Kurang Bayar untuk Koperasi “Sekawan Cemerlang 

Sejahtera” dalam 5 tahun periode pengamatan memiliki rata-rata 

besaran Rp 119.354,20 dengan PPh kurang bayar terendah adalah 

sebesar Rp 108.736,00 pada Tahun 2015 dan besaran PPh kurang 

bayar terbesar adalah Rp 131.560,00 pada Tahun 2013. 

2. Pendapatan Operasional dari Koperasi “Sekawan Cemerlang 

Sejahtera” dalam 5 tahun periode pengamatan memiliki rata-rata 

besaran Rp 151.000.879,60 dengan pendapatan operasional terendah 

adalah sebesar Rp 136.916.803,00 pada Tahun 2013 dan besaran 

pendapatan operasional terbesar adalah Rp 169.655.641,00 pada 

Tahun 2015. 

3. Beban Operasional dari Koperasi “Sekawan Cemerlang Sejahtera” 

memiliki rata-rata sebesar Rp 109.820.302,00 dengan beban 

operasional terendah adalah sebesar Rp 102.503.925,00 pada Tahun 

2015 dan beban operasional terbesar sebesar Rp 125.389.799,00 pada 

Tahun 2013. 

4. Nilai aset dari Koperasi “Sekawan Cemerlang Sejahtera” memiliki 

rata-rata sebesar Rp 19,038.369,00 dengan nilai aset terendah adalah 
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sebesar Rp 15.747.200,00 pada Tahun 2013 dan nilai aset terbesar 

sebesar Rp 24.005.032,00 pada Tahun 2015. 

 

4.2. Perbandingan Perhitungan Pajak Terutang antara Koperasi 

“Sekawan Cemerlang Sejahtera” dan Dirjen Pajak Surakarta Periode 

2011 - 2015 

Selisih perhitungan pajak terhutang antara Koperasi “Sekawan 

Cemerlang Sejahtera” dan Dirjen Pajak Kota Surakarta mengalami fluktuasi 

naik dan turun. Hal ini berarti bahwa selalu terjadi selisih hasil perhitungan 

pajak penghasilan antara kedua pihak. Dalam 5 tahun periode pengamatan 

selisih terendah adalah pada Tahun 2015 sebesar Rp 108.736,00 sementara 

selisih tertinggi adalah pada Tahun 2013 sebesar Rp 131.560,00. 

Adanaya selisih perhitungan ini dimungkinkan terjadi karena berbagai 

sebab seprti kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Koperasi “Sekawan 

Cemerlang Sejahtera” terutama pada ketiga aspeknya yaitu aspek 

pendapatan, aspek beban dan aspek aset yang merupakan elemen – elemen 

dari perhitungan pendapatan berjumlah besar. Berikut ini adalah 

pembahasan keterkaitan ketiga elemen tersebut terhadap adanya selisih hasil 

perhitungan yang menyebabkan terjadinya kurang bayar di koperasi.  

Selain perbedaan dasar perhitungan faktor penyebab terjadinya kurang 

bayar adalah kesalahan pencatatan, ada data variabel yang tidak tercatat, dan 

ketidak telitian dalam menghitung sehingg aterjadi kesalahan formula 

perhitungan. 



28 

 

 

 

4.3. Identifikasi faktor-penyebab perbedaan hasil perhitungan pph 

Mengacu pada pembahasan sebelumnya bahwa diterbitkannya 

SKPKB di Koperasi “Sekawan Cemerlang Sejahtera” bukan dikarenakan 

adanya selisih perhitungan antara koperasi tersebut dengan Dirjen Pajak 

Kota Surakarta, maka untuk dapat menelaah penyebab diterbitkannya 

SKPKB untuk Koperasi “Sekawan Cemerlang Sejahtera” maka peneliti 

mencoba untuk mengkaji pertumbuhan kinerja keuangan  koperasi tersebut 

dalam 5 tahun yang ditinjau dari pendapatan operasional, beban operasional, 

dan pertumbuhan nilai aset perusahaan serta hubungannya dengan jumlah 

nilai pajak penghasilan terhutang koperasi. 

4.3.1 Faktor pengakuan pendapatan operasional 

Menurut Suandy (2011) bahwa peningkatan pendapatan wajib pajak 

akan meningkatkan kesempatan untuk membayar seluruh beban pajak yang 

ditanggungnya dan karenanya akan menurunkan terjadinya PPh kurang 

bayar. Hal ini juga tercermin dari pergerakan pertumbuhan pendapatan 

operasional dan besaran PPh kurang bayar. Pertumbuhan pendapatan 

operasional dan PPh kurang bayar mengalami trend berbeda. Pada Tahun 

2012 terjadi peningkatan pendapatan operasional sementara PPh kurang 

bayar mengalami penurunan.Pada tahun 2013 terjadi penurunan pendapatan 

operasional sementara pada waktu yang sama justru terjadi peningkatan PPh 

Kurang Bayar. Pada Tahun 2014 terjadi peningkatan pendapatan 

operasional sementara PPh kurang bayar mengalami penurunan. Pada Tahun 
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2015 pendapatan operasional kembali meningkat sementara PPh kurang 

bayar kembali mengalami penurunan. 

Pertumbuhan pendapatan operasional seperti dijelaskan diatas 

memiliki trend yang berlawanan arah dengan pertumbuhan jumlah PPh 

kurang bayar. Oleh karena itu, trend perkembangan pendapatan operasional 

dari Koperasi “Sekawan Cemerlang Sejahtera” akan menyebabkan trend 

perkembangan jumlah PPh kurang bayar yang berlawanan arah dari  

koperasi tersebut. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa pada saat 

pendapatan operasional dari koperasi mengalami peningkatan, maka PPh 

kurang bayar mengalami penurunan.  

Selama 5 tahun pengamatan selalu terjadi selisih hasil perhitungan 

pendapatan operasional antara Koperasi “Sekawan Cemerlang Sejahtera” 

dengan Dirjen Pajak Surakarta. Apabila ditinjau dari proporsi besarnya 

selisih perhitungan dengan besarnya pendapatan operasional hasil 

perhitungan koperasi, maka dapat dilihat adanya fluktuasi dimana proporsi 

terbesar adalah pada tahun 2013 sebesar 7 % dari pendapatan yang diaku 

oleh koperasi sementara proporsi terkecil adalam pada Tahun 2015. 

Terdapat beberapa elemen dari pendapatan yang mengalami beda 

perhitungan antara lain: 

 

 

1. Perbedaan Perhitungan Pendapatan Operasional antara Koperasi 

“Sekawan Cemerlang Sejahtera” dan Dirjen Pajak Surakarta Periode 
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2011 - 2015 

Dapat dilihat bahwa selama 5 tahun periode pengamatan terdapat 

beberapa item yang selalu menngalami selisih perhitungan antara Dirjen 

Pajak dengan pihak koperasi, yaitu item penerimaan kas dari nasabah dan 

hasil bunga. Mengacu dari deret data yang tersaji diatas, terlihat bahwa 

elemen penerimaan kas dari nasabah memiliki proporsi selisih yang paling 

besar dibandingkan elemen lainnya, dimana proporsi tersebut cenderung 

mengalami peningkatan selama 5 tahun penngamatan. 

2. Perbedaan Perhitungan Elemen Penerimaan Kas dari Nasabah Periode 

2011 – 2015 

Selama 5 periode pengamatan, selalu terjadi peningkatan dari Tahun 

2011 sampai dengan Tahun 2014 dimana proporsi kesalahan perhitungan 

elemen penerimaan kas dari nasabah sebesar 46,81% di Tahun 2011 

meningkat menjadi 50,81% di Tahun 2012, kembali meningkat menjadi 

73,04% di Tahun 2013. Terjadi penurunan di Tahun 2014 namun kembali 

meningkat lagi di Tahun 2015 menjadi 70,73%. Secara keseluruhan terlihat 

bahwa elemen penerimaan kas dari nasabah menjadi elemen yang 

menyebabkan terjadinya selisuh perhitungan antara pihak koperasi dengan 

dirjen pajak. 

Mengacu pada data fakta yang diperoleh peneliti terdapat dua elemen 

pendapatan yang secara konsisten selalu terdapat selisih perhitungan yaitu 

elemen penerimaan kas dari nasabah dan hasil bunga. Adanya selisih 

perbedaan antara KSCS dengan Dirjen pajak disebabkan adanya perbedaan 
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perhitungan antara norma perhitungan pajak terhutang yang dilakukan oleh 

KSCS dengan PPh final yang dihitung oleh dirjen pajak. Sebagai sebuah 

koperasi simpan pinjam, unit usaha utama dari KSCS adalah penyediaan 

dana bagi para nasabahnya yang kemudian dikenakan bunga tertentu 

sebagai item pendapatan perusahaan. Namun demikian, KSCS ternyata juga 

memiliki unit usaha lain seperti jasa transfer dana dari dan ke luar negeri 

dimana usaha tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi keperluan dari para 

nasabah yang sebagian besar memiliki keluarga yang bekerja sebagai TKI di 

luar negeri. Pada kenyataannya, unit usaha transfer dana dari dan ke luar 

negeri tersebut ternyata berkembang dan memiliki aliran dana yang cukup 

besar. 

Perbedaan perhitungan elemen penerimaan kas dari nasabah antara 

KSCS dengan Dirjen Pajak Surakarta terjadi dikarenakan adanya kesalahan 

perhitungan pada transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri tersebut. 

Banyak aktivitas transfer dana dari dan ke luar negeri yang tidak ikut 

diungkapkan dalam laporan penerimaan kas yang disusun oleh KSCS 

sementara Dirjen Pajak Surakarta memasukkan semua aktivitas transfer 

dana dari dan ke luar negeri tersebut, karenanya setiap tahun selalu terjadi 

perbedaan perhitungan antara KSCS dan dirjen pajak. Selain itu, KSCS juga 

tidak memasukkan item pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran 

cicilan oleh nasabah sebagai penerimaan kas dari nasabah, sementara Dirjen 

Pajak Surakarta memperhitungkan item tersebut sebagai item penerimaan 



32 

 

 

kas dari nasabah. Kondisi tersebut juga menjadikan perbedaan perhitungan 

antara KSCS dan Dirjen Pajak Surakarta selalu terjadi setiap tahun. 

Sementara itu, terkait dengan perbedaan perhitungan hasil bunga yang 

terjadi antara KSCS dan dirjen pajak disebabkan oleh adanya perbedaan 

pencatatan atas hasil bunga yang diterima KSCS dengan hasil bunga yang 

dicatat oleh Dirjen Pajak. KSCS mengungkapkan perolehan hasil bunga 

berdasarkan total bunga pinjaman yang dikenakan kepada para nasabah 

yang menjadi debitur sesuai dengan perhitungan pokok pinjaman dan 

bunganya, sementara dirjen pajak memasukkan item bunga turunan sebagai 

item hasil bunga. Tidak dimasukkannya item bunga turunan dari bunga 

pinjaman oleh KSCS dalam pengungkapan pendapatan operasional 

menjadikan perhitungan hasil bunga antara KSCS dan Dirjen Pajak selalu 

terjadi setiap tahun. 

Solusi untuk mengatasi adanya perbedaan perhitungan, apabila 

mengacu pada hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti adalah 

menekankan untuk melakukan perhitungan yang tepat terkait dengan 

penerimaan kas dari nasabah. Tampak dari hasil analisis peneliti, bahwa 

penerimaan kas dari nasabah tersebut telah menyebabkan adanya perbedaan 

perhitungan antara koperasi dengan Dirjen Pajak Kota Surakarta, dimana 

proporsi selisih yang diberikan mencapai lebih dari 50%. Mengacu pada 

besarnya proporsi yang sangat besar tersebut, maka dengan melakukan 

perhitungan penerimaan dari nasabah dengan tepat dan menampilkannya 

dalam laporan keuangan yang dilaporkan kepada dirjen pajak, maka 
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setidaknya akan dapat dikurangi perbedaan perhitungan antara koperasi 

dengan dirjen pajak yang sangat besar. 

 

4.3.2 Faktor Pengakuan Beban Operasional  

Menurut Suandy (2011) bahwa peningkatan beban pengeluaran dari 

wajib pajak akan memperkecil ketersediaan dana dari wajib pajak untuk 

membayar beban pajak yang ditanggungnya dan karenanya akan 

meningkatkan peluang terjadinya PPh kurang bayar. Berdasarkan data 

penelitian, diketahui bahwapenurunanbeban operasional di Tahun 2012 

menyebabkan penurunan PPh kurang bayar pada periode yang sama, 

peningkatan beban operasional di Tahun 2013 kemudian meningkatkan PPh 

Kurang Bayar di tahun tersebut. Pada Tahun 2014 terjadi penurunanbeban 

operasional yang ditanggapi dengan penurunan PPh kurang bayar, demikian 

juga pada Tahun 2015 dimana beban operasional terus mengalami 

penurunan maka jumlah PPh kurang bayar juga mengalami penurunan. 

Pertumbuhan beban operasional seperti dijelaskan diatas memiliki 

trend yang searah dengan pertumbuhan jumlah PPh kurang bayar. Pada 

Tahun 2012 terjadi penurunan beban operasional sementara pada tahun yang 

sama juga terjadi penurunan PPh kurang bayar. Pada tahun 2013 terjadi 

peningkatan beban operasional, demikian juga PPh kurang bayar yang juga 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 beban operasional mengalami 

penurunan, PPh kurang bayar pada tahun yang sama juga mengalami 
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penurunan. Pada tahun 2015 beban operasional kembali mengalami 

penurunan, PPh kurang bayar juga mengalami penurunan.  

Selama 5 tahun pengamatan selalu terjadi selisih hasil perhitungan 

beban operasional antara Koperasi “Sekawan Cemerlang Sejahtera” dengan 

Dirjen Pajak Surakarta. Apabila ditinjau dari proporsi besarnya selisih 

perhitungan dengan besarnya beban operasional hasil perhitungan koperasi, 

maka dapat dilihat adanya fluktuasi dimana proporsi terbesar adalah pada 

tahun 2013 sebesar 14 % dari pendapatan yang diaku oleh koperasi 

sementara proporsi terkecil adalah pada Tahun 2015 sebesar 4 %. 

Selama 5 tahun periode pengamatan elemen beban penjualan serta beban 

administrasi dan umum selalu menngalami selisih perhitungan antara Dirjen Pajak 

dengan pihak koperasi. Mengacu dari deret data yang tersaji diatas, terlihat bahwa 

elemen beban penjualan memiliki proporsi selisih yang paling besar dibandingkan 

elemen beban administrasi dan umum, namun beban administrasi dan umum 

selalu mengalami peningkatan proporsi kesalahan perhitungan dari tahun ke 

tahun.Selama 5 periode pengamatan, sempat terjadi penurunan dari tahun 2011 

sampai tahun 2012 namun kemudian selalu terjadi peningkatan dari Tahun 2012 

sampai dengan Tahun 2015 dimana proporsi kesalahan perhitungan elemen beban 

administrasi dan umum sebesar 22,39 % di Tahun 2012 meningkat menjadi 

 28,79 % di Tahun 2013, kembali meningkat menjadi 30,85 % di Tahun 

2014 dan kemudian kembali meningkat lagi di Tahun 2015 menjadi 36,59 %. 

Secara keseluruhan terlihat bahwa elemen beban daministrasi dan umum dapat 
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menjadi elemen yang berpotensi menyebabkan terjadinya selisih perhitungan 

antara pihak koperasi dengan dirjen pajak. 

Beban penjualan merupakan seluruh beban yang dikeluarkan oleh 

KSCS dalam rangka operasional penjualan produk yang kemudian 

diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan. Perhitungan beban 

penjualan yang dilakukan oleh KSCS pada kenyataannya berbeda dengan 

sistem perhitungan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak Surakarta. Perbedaan 

terbesar antara KSCS dan Dirjen pajak adalah pada beban gaji yang 

disampaikan oleh KSCS dengan yang dihitung oleh Dirjen Pajak. KSCS 

termasuk salah satu koperasi yang cukup berkembang dengan jumlah 

karyawan yang cukup banyak. Karenanya perbedaan selisih perhitungan gaji 

yang diungkapkan antara KSCS dengan Dirjen Pajak mengakibatkan 

perbedaan yang besar. KSCS mengungkapkan gaji adalah jumlah gaji pokok 

seperti yang diterima oleh masing-masing pegawai, sementara Dirjen Pajak 

menghitung gaji sebagai jumlah total dari gaji pokok, tunjangan dan fasilitas 

yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai. Adanya perbedaan jenis 

item yang masuk dalam pengungkapan gaji ini kemudian menyebabkan 

perbedaan beban penjualan yang cukup besar antara perhitungan KSCS dan 

Dirjen Pajak Surakarta. 

Mengacu pada hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti diatas, 

maka diketahui bahwa perbedaan perhitungan beban operasional antara 

koperasi dengan dirjen pajak banyak disebabkan oleh pelaporan beban 

penjualan (biaya penjualan) yang memiliki proporsi perbedaan yang sangat 
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besar dibandingkan dengan beban administrasi dan umum. Namun 

demikian, tren peningkatan selisih perhitungan beban administrasi dan 

umum yang terus meningkat perlu mendapatkan perhatian yang sangat 

besar, sementara beban penjualan yang besar justru cenderung membaik 

karena selisihnya terbukti selalu menurun. Mengacu pada jabaran ini, maka 

disarankan untuk melakukan perhitungan beban administrasi dan umum 

yang lebih baik dan lebih tepat serta menampilkannya dengan benar pada 

laporan keuangan perusahaan. Dengan perbaikan pada perhitungan dan 

pengungkapan beban administrasi dan umum, maka hal ini akan semakin 

memperbaiki tingkat kesalahan yang menimbulkan perbedaan perhitungan 

antara koperasi dengan dirjen pajak. Perbaikan yang terjadi pada 

pengungkapan beban penjualan yang kemudian ditunjang juga dengan 

perbaikan perhitungan dan pengungkapan beban administrasi dan umum 

akan menyebabkan selisih perhitungan antara koperasi dan dirjen pajak akan 

semakin kecil. 

4.3.3 Faktor Pengakuan Aset Perusahaan  

Menurut Suandy (2011) aset merupakan modal perusahaan yang dapat 

dipergunakan untuk melaksanakan operasional perusahaan termasuk dalam 

pembayaran pajak yang merupakan beban.  

Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa pada Tahun 2012 terjadi 

peningkatan aset perusahaan, sementara PPh kurang bayar mengalami 

penurunan. Pada tahun 2013 terjadi penurunan aset perusahaan, namun PPh 

kurang bayar justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 aset 
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perusahaan mengalami peningkatan, sementara PPh kurang bayar pada 

tahun yang sama mengalami penurunan. Pada tahun 2015 aset perusahaan 

kembali mengalami peningkatan, sementara PPh kurang bayar juga kembali 

mengalami penurunan.  

Pertumbuhan aset perusahaan seperti dijelaskan diatas memiliki trend 

yang berlawanan dengan pertumbuhan jumlah PPh kurang bayar. Dimana 

trend perkembangan aset perusahaan dari Koperasi “Sekawan Cemerlang 

Sejahtera” berbeda dengan trend perkembangan jumlah PPh kurang bayar 

yang berlawanan dari koperasi tersebut. Kurang bayar yang terjadi pada 

koperasi “Sekawan Cemerlang Sejahtera” ini juga merupakan akibat dari 

adanya selisih perhitungan aset perusahaan antara koperasi dengan Dirjen 

Pajak Surakarta.  

Selama 5 tahun pengamatan selalu terjadi selisih hasil perhitungan 

aset perusahaan antara Koperasi “Sekawan Cemerlang Sejahtera” dengan 

Dirjen Pajak Surakarta. Apabila ditinjau dari proporsi besarnya selisih 

perhitungan dengan besarnya aset perusahaan hasil perhitungan koperasi, 

maka dapat dilihat adanya fluktuasi dimana proporsi terbesar adalah pada 

tahun 2013 sebesar 3,1 % dari pendapatan yang diaku oleh koperasi 

sementara proporsi terkecil adalah pada Tahun 2015 sebesar 1,7 %. 

Dapat dilihat bahwa selama 5 tahun periode pengamatan elemen aset lancar 

dan aset tidak lancar selalu mengalami selisih perhitungan antara Dirjen 

Pajak dengan pihak koperasi. Mengacu dari deret data yang tersaji diatas, 

terlihat bahwa elemen aset lancar memiliki proporsi selisih yang paling 
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besar dibandingkan elemen aset tidak lancar, dimana elemen aset lancar ini 

selalu mengalami peningkatan proporsi kesalahan perhitungan dari tahun ke 

tahun. Perbedaan Perhitungan Elemen Aset Lancar Periode 2011 – 2015 

Dalam 5 tahun periode pengamatan, sempat terjadi penurunan dari tahun 

2011 sampai tahun 2012 namun kemudian selalu terjadi peningkatan dari 

Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dimana proporsi kesalahan 

perhitungan elemen aset lancar sebesar 75,68 % di Tahun 2012 meningkat 

menjadi 76,82 % di Tahun 2013, kembali meningkat menjadi 94,85 % di 

Tahun 2014 dan kemudian kembali meningkat lagi di Tahun 2015 menjadi 

98,08 %. Secara keseluruhan terlihat bahwa elemen aset lancar ini 

merupakan elemen yang berpotensi menyebabkan terjadinya selisih 

perhitungan antara pihak koperasi dengan dirjen pajak. 

Pengungkapan aset yang disampaikan oleh KSCS dan Dirjen Pajak 

Surakarta memiliki perbedaan terkait dengan nilai aset sebenarnya serta 

jumlah aset yang dimiliki oleh KSCS dengan yang dihitung oleh Dirjen 

Pajak Surakarta. Perbedaan perhitungan antara KSCS dengan Dirjen Pajak 

Surakarta terkait dengan jumlah aset lancar adalah pada jumlah beban 

dibayar dimuka. Beban dibayar di muka yang dimaksudkan disini adalah 

jumlah total biaya sewa gedung kantor KSCS yang hingga saat ini masih 

bukan merupakan gedung sendiri melainkan menyewa dari pihak ketiga. 

Dikarenakan pembayaran dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun maka 

KSCS menyampaikannya pada akhir periode, sementara Dirjen Pajak 
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Surakarta mewajibkan pengungkapan beban tersebut karena sudah dibayar 

dimuka maka harus diungkap untuk setiap tahun.  

Investasi jangka panjang merupakan item yang menyebabkan adanya 

perbedaan perhitungan antara KSCS dengan Dirjen Pajak Surakarta pada 

perhitungan aset tidak lancar. Terungkap bahwa KSCS memiliki peralatan 

kantor yang dimiliki sendiri dimana perhitungan total nilai biaya peralatan 

kantor tersebut berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh Dirjen 

Pajak Surakarta. Perbedaan banyak disebabkan oleh penentuan biaya 

penyusutan peralatan kantor yang berbeda antara KSCS dengan Dirjen 

Pajak Surakarta, dan karena penyusutan selalu terjadi setiap tahun maka 

perbedaan perhitungan juga terjadi setiap tahun. 

Mengacu pada hasil analisis diatas, maka perbedaan perhitungan aset 

perusahaan yang selalu terjadi dalam kurun waktu pengungkapan banyak 

disebabkan oleh perbedaan perhitungan dan pengungkapan aset lancar 

perusahaan yang proporsinya mencapai lebih dari 90%. Mengacu pada 

besarnya proporsi kesalahan perhitungan aset lancar tersebut, maka 

disarankan untuk melakukan metode perhitungan total aset yang lebih baik 

dan lebih tepat serta mengungkapkannya dalam laporan keuangan dengan 

benar sehingga beda perhitungan antara koperasi dengan dirjen pajak akan 

dapat berkurang hingga mencapai lebih dari 90% dari kesalahan yang ada 

pada saat ini. Peningkatan yang sangat besar ini akan menyebabkan koperasi 

mendapatkan predikat positif sebagai badan usaha yang memiliki tingkat 
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kepatuhan pelaporan keuangan yang baik sehingga mendapatkan status 

sebagai badan usaha yang terpercaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


