




 

 

 

 

 

INDONESIAN TREASURY REVIEW 
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK 

 

 

 

 

 

ISSN No. 2527-2721 

Volume 1 Nomor 3, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat: Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan; Direktorat Sistem 
Perbendaharaan; Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Kementerian Keuangan, d.a. Gedung Prijadi 
Praptosuhardjo III, Lantai 4, Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta, 10710; Telp. (021) 3449230 ext. 5638, Faks. 
(021) 3849670, email: jurnal.djpbn@gmail.com, website: www.djpbn.kemenkeu.go.id. 

 

 
 

mailto:email:%20jurnal.djpbn@gmail.com
http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/


ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Halaman ini sengaja dikosongkan 

 
This page intentionally left blank 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                      
 

 
 

 
 

 
Indonesian Treasury Review Vol.1, No.3, 2016 



iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan diterbitkannya “Indonesian Treasury Review (ITRev): Jurnal Perbendaharaan, Keuangan 

Negara dan Kebijakan Publik”, Volume 1 No. 3 Tahun 2016, kami berharap bahwa media jurnal ilmiah ini 

dapat memberikan inspirasi bagi terwujudnya transformasi tata kelola Sistem Perbendaharaan, Keuangan 

Negara dan Kebijakan Publik yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan values organisasi yang menekankan 

bangun learning organization, untuk selalu bertransformasi menjadi yang terbaik dalam pengelolaan 

perbendaharaan negara, sebagaimana visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu to be a world-class state 

treasury manager.   

Dasar penerbitan ITRev adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-

269/PB/2016 dan memiliki International Standard Serial Number (ISSN) No.2527-2721. Hal yang hendak 

disasar dalam penerbitan ITRev adalah pengembangan budaya ilmiah dalam keorganisasian, yang 

mengedepankan nilai research-based policy. Budaya kerja dimaksud yang menempatkan penelitian dan 

pengembangan (research and development) sebagai piranti dalam menetaskan simpul-simpul gagasan 

strategic dan inovasi dalam meningkatkan kualitas/ kuantitas output dan outcomes.  

Untuk memperkaya perspektif dan spektrum keorganisasian yang handal, orientasi outward-looking 

diperlukan untuk mengakomodasi dinamika modernisasi tata kelola Perbendaharaan dan Keuangan Negara 

yang sangat dinamis. Mengimitasi konsepsi business-like governance ke dalam tata kelola publik diperlukan 

untuk mewujudkan suatu konsepsi kaizen — suatu kreasi nilai continuous improvement. ITRev diharapkan 

dapat memberikan peran dalam mewadahi dialog, komunikasi, sosialisasi, edukasi dan kulturisasi dalam 

suatu kerangka perspektif ilmiah sebagai upaya mengakselerasi transformasi kelembagaan. ITRev Volume 1, 

No. 3 Tahun 2016 ini mengangkat beberapa karya tulis ilmiah diantaranya:  

1. Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Penelitian menggunakan lima variabel 

eksogen yaitu komitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia, efektivitas auditor internal, 

kualitas sistem akuntansi dan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK. Populasi penelitian berjumlah 50 

SKPD pada pemerintah Kota Semarang. Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Square 

(PLS) dan pengolahan data dengan menggunakan alat bantu Smart PLS 3.0.  

2. Kedudukan Bendahara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara: 

Dalam mengelola APBN, salah satu mekanisme untuk mewujudkan good governance adalah dengan 

meningkatkan profesionalisme bendahara negara sebagai tenaga fungsional; namun demikian, 

penelitian menunjukkan bahwa upaya yang berkelanjutan dibutuhkan untuk merealisasikan maksud 

tersebut. 

3. Keterlambatan Implementasi Penyaluran Dana Desa: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pelaksanaan Program Dana Desa dan mencari penyebab terjadinya keterlambatan penyerapan dana 

desa pada tahun 2015, di Kabupaten Pacitan. Penelitian dilakukan pada Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan mengambil tujuh desa sebagai sampel. Metode 

analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang sumber datanya diperoleh dengan 

melaksanakan wawancara dan dari sumber dokumentasi. 
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4. Rekonsiliasi Data Keuangan dan Karakterisasi Satuan Kerja Dengan Teknik Data Mining: Penyusunan 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan tanggung jawab pemerintah, dan penyusunan laporan 

keuangan tersebut harus didahului dengan proses rekonsiliasi data keuangan antara Bendahara Umum 

Negara (BUN) melalui KPPN dengan Satuan Kerja. Temuan BPK atas selisih hasil rekonsiliasi menjadi 

bukti bahwa masih terdapat selisih pencatatan akuntansi pada sistem BUN dengan Satuan Kerja.  

5. Pengaruh Kapasitas Fiskal dan Restrukturisasi Pinjaman Terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman 

Pemerintah Daerah: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor Kapasitas Fiskal 

yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai (BP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil 

(DBH), Lain-lain Pendapatan yang Sah (LP), Kemiskinan dan Restrukturisasi Pinjaman terhadap Kinerja 

Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Teknik analisis dengan Partial Least Square (PLS) 

menggunakan data panel dari tahun 2003 sampai dengan 2013.  

6. Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari faktor-faktor dalam konsep Shah Model, menggunakan sembilan variabel yang meliputi, 

kemampuan penilaian kinerja, kemampuan sumber daya manusia, kemampuan teknis, otoritas hukum, 

otoritas prosedural, otoritas organisasi, dukungan politis, dukungan administratif dan dukungan 

motivasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling.  

Substansi yang diangkat dalam ITRev Volume 1, No. 3 Tahun 2016 ini memiliki keragaman topik yang 

diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif, berkaitan secara langsung/ tidak langsung dalam 

pengembangan tugas pokok dan fungsi Perbendaharaan dan Keuangan Negara. Akhirnya, pada kesempatan 

ini, kami berharap bahwa ITRev ke depan senantiasa dapat memberikan kontribusi dalam meredesign tata 

kelola Perbendaharaan dan Keuangan Negara yang modern dan memenuhi kaidah best practices. 

 

 

Dewan Redaksi ITRev 
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 This study investigates factors in the quality of local government 
financial reports, extending a previous study using five exogenous 
variables, namely commitment of management, human resources 
competencies, effectiveness of the internal auditor, quality of 
accounting system and the follow-up of audit findings from the 
Supreme Auditor (BPK). The research data population comprised 50 
Spending Units in the area of Semarang local government. The data 
was collected by distributing questionnaires to all Spending Units, of 
whom 49 responded to questionnaires within the prescribed time. 
Partial Least Square (PLS) technique was used to analyze data 
processed using Smart PLS 3.0. The results show that the quality of 
the accounting system and follow-up the audit findings from the BPK 
have positive and significant impacts on the quality of local 
government financial reports. Other variables such as the 
commitment of management, human resources competencies and 
effectiveness of the internal auditor do not significantly affect the 
quality of local government financial reports. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 
sebelumnya dengan menggunakan lima variabel eksogen yaitu 
komitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia, 
efektivitas auditor internal, kualitas sistem akuntansi dan 
penyelesaian tindak lanjut temuan BPK. Populasi penelitian 
berjumlah 50 yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 
pemerintah Kota Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner kepada seluruh satuan kerja perangkat 
daerah. Jumlah sampel yang terkumpul setelah batas waktu yang 
ditentukan sebanyak 49 responden. Teknik analisis yang digunakan 
adalah Partial Least Square (PLS) dan pengolahan data dengan 
menggunakan alat bantu Smart PLS 3.0. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kualitas sistem akuntansi dan penyelesaian 
tindak lanjut temuan BPK berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan 
variabel lain meliputi komitmen manajemen, kompetensi sumber 
daya manusia dan efektivitas auditor internal tidak signifikan 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

KATA KUNCI: 
Quality of Local Government Financial Reports, 
Commitment of Management, Human Resources 
Competencies, Effectiveness of the Internal 
Auditor, Quality of Accounting System, Follow-Up 
of Audit Findings. 
 
KLASIFIKASI JEL: 
H83. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Keuangan Negara 
menyebutkan bahwa salah satu upaya konkrit 
untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian 
laporan pertanggungjawaban keuangan 
pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu 
dan disusun sesuai standar akuntansi 
pemerintahan. Berdasarkan undang-undang ini 
pemerintah wajib menyusun laporan keuangan 
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD).  

Undang-Undang Perbendaharaan Negara 
menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah 
dihasilkan melalui proses akuntansi. Laporan 
keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPR/DPRD) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran yang bersangkutan 
berakhir setelah terlebih dahulu diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan 
audit merupakan sesuatu hal yang penting dalam 
rangka memberikan keyakinan bahwa laporan 
pertanggungjawaban yang menyangkut aspek 
keuangan dan operasional, kredibilitasnya dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) berupa pendapat/ 
opini. Opini merupakan pernyataan profesional 
pemeriksa mengenai kewajaran informasi 
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan 
yang didasarkan pada, (a) kesesuaian dengan 
standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan 
pengungkapan (adequate disclosure); (c) 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan; dan (d) efektivitas Sistem Pengendalian 
Intern (SPI). Terdapat 4 (empat) jenis opini yang 
dapat diberikan oleh BPK, yaitu: (i) opini wajar 
tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini 
wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) 
opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) 
pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer 
of opinion). 

Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar 
merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan 
keuangan yang lebih baik. Hasil audit BPK atas 
LKPD menunjukkan kualitas laporan keuangan 
tersebut. Namun demikian opini BPK terhadap 
LKPD, masih belum mencerminkan kondisi yang 
ideal. Publikasi BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) I dan II tahun 2014, sampai 
dengan LKPD tahun 2013 jumlah pemerintah 
daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian baru 156 (30%) dari 524 pemerintah 

daerah provinsi/ kabupaten/ kota yang wajib 
menyusun laporan keuangan tahun 2013. Tabel di 
bawah ini menyajikan perkembangan opini LKPD 
tahun 2009 sampai dengan 2013. 

Tabel 1. Perkembangan Opini LKPD  
Tahun 2009 s.d. 2013 

LKPD 
(Tahun) 

OPINI JUMLAH 

WTP % WDP % TW % TMP % 

2009 15 3 330 65 48 10 111 22 504 

2010 34 7 341 65 26 5 121 23 522 

2011 67 13 349 67 8 1 100 19 524 

2012 120 23 319 61 6 1 79 15 524 

2013 156 30 311 59 11 2 46 4 524 

Sumber: www.bpk.go.id-IHPS II Tahun 2014 

Hasil evaluasi BPK dalam Ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II tahun 2014 
menyatakan bahwa kasus-kasus kelemahan Sistem 
Pengendalian Internal (SPI) sebagai salah satu 
faktor penyebab belum memperoleh opini WTP, 
pada umumnya terjadi karena: pejabat/ pelaksana 
yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat 
dalam menyajikan laporan keuangan, belum 
optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum 
sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, 
lemah dalam melakukan pengawasan dan 
pengendalian kegiatan, kurangnya koordinasi 
dengan pihak-pihak terkait, serta kelemahan pada 
sistem aplikasi yang digunakan. Selain itu, kasus 
kelemahan SPI juga terjadi karena pejabat yang 
berwenang belum menyusun dan menetapkan 
kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau 
keseluruhan prosedur, kurang cermat dalam 
melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, 
serta belum optimal dalam menindaklanjuti 
rekomendasi BPK RI atas Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) sebelumnya. 

Secara konseptual terdapat berbagai faktor 
yang menentukan kualitas pelaporan keuangan.  
Menurut Rezaee (2003), ada enam faktor yang 
menentukan kualitas pelaporan keuangan yaitu: 
board of directors, internal auditor, audit commitee, 
external auditor, top management team, governing 
bodies.1 Sedangkan Bauwhede (2001) 
mengemukakan bahwa faktor potensial yang 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu: 
management’s decisions, quality of external 
governance mechanisms (i.e. audit quality), quality 
of internal governance mechanisms (ie. quality of 
the board of directors), regulation as to financial 

                                                
1 Zabihollah Rezaee, High-Quality Financial 

Reporting: The Six-Legged Stool. Strategic 
Finance, 2003, Vol. 84, No. 8; ABI/INFORM 
Research.  

http://www.bpk.go.id-ihps/
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reporting, and external and internal governance 
mechanism.2   

Laporan keuangan pemerintah daerah pada 
dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari 
pihak manajemen pemerintah daerah yang 
menginformasikan kepada pihak lain, yaitu 
pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi 
keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan atas 
laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai 
kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk 
melindungi para pengguna laporan keuangan, 
maka diperlukan pihak ketiga, yaitu auditor yang 
independen dalam menilai kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2006).3 
BPK RI adalah institusi yang berwenang 
melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. 

Melihat fenomena masih sedikitnya LKPD 
yang memperoleh opini WTP  (±30%), dan 
mengingat bahwa di tahun 2015 seluruh entitas 
pelaporan wajib menerapkan basis akrual yang 
cenderung lebih sulit dibandingkan basis kas 
menuju akrual maka menarik untuk dikaji lebih 
lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. Mengacu 
pada hasil evaluasi BPK dalam IHPS tahun 2014, 
faktor-faktor yang secara konseptual 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta 
berbagai penelitian sebelumnya yang sejenis, maka 
penelitian ini menguji pengaruh komitmen 
manajemen, kompetensi sumber daya manusia, 
efektivitas peran auditor internal, kualitas sistem 
akuntansi dan tindak lanjut atas temuan dan 
rekomendasi BPK terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah.  

Penelitian ini dikembangkan dari penelitian 
yang dilakukan Nurdiono (2014).4 Nurdiono 
menggunakan lima variabel independen yaitu: 
proporsi anggaran, efektivitas audit internal, opini 

                                                
2  Heidi Vander Bauwhede, “What Factors 

Influence Financial Statement Quality a Frame 
and Some Empirical Evidence”, Disampaikan 
pada The Euroconference on Financial Reporting 
and Regulatory Practices in Europe, Parlermo, 
Italy, 2001. 

3 Mardiasmo, Perwujudan Transparansi dan 
Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor 
Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal 
Akuntansi Pemerintah, 2006, Vol. 2 No. 1, hlm 1-
17. 

4  Nurdiono, Analisis Hasil Audit Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh 
Indonesia, Disertasi tidak dipublikasikan, 2014, 
(Yogyakarta: FEB-UGM). 

periode sebelumnya, tindak lanjut temuan BPK dan 
kompetensi sumber daya manusia. Variabel 
independen dalam penelitian ini meliputi 
komitmen manajemen, kompetensi sumber daya 
manusia, efektivitas auditor internal, kualitas 
sistem akuntansi, dan penyelesaian tindak lanjut 
temuan BPK. Variabel kualitas sistem akuntansi 
diadopsi dari penelitian Widyaningsih, dkk 
(2011).5 Sedangkan variabel komitmen 
manajemen adalah variabel baru yang 
ditambahkan dalam penelitian ini untuk diuji 
pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 

Teori yang mendasari penelitian ini adalah 
stewardship theory yang memandang bahwa 
manajemen organisasi sebagai “stewards/ 
penatalayanan”, akan bertindak dengan penuh 
kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan 
organisasi. Penelitian dilakukan pada pemerintah 
Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah 
menerapkan basis akrual sejak pertama kali 
menyusun laporan keuangan dan merupakan satu-
satunya entitas pelaporan di Indonesia yang telah 
menerapkan basis akrual sehingga menjadi tujuan 
studi banding bagi pemerintah daerah lainnya. 
Kota Semarang juga mengelola APBD yang cukup 
besar jika dibandingkan pemerintah daerah 
lainnya di Jawa Tengah. Kota Semarang juga telah 
meraih opini WTP dalam 2 (dua) tahun terakhir 
yaitu pada tahun 2012 dan 2013.   

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh: 
1. Komitmen manajemen terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 
2. Kompetensi sumber daya manusia terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
3. Efektivitas auditor internal terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 
4. Kualitas sistem akuntansi terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 
5. Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK 

terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi 

kontribusi terhadap pengembangan ilmu 
pengetahuan di bidang sektor publik khususnya 
pada akuntansi pemerintahan. Selain itu, penelitian 

                                                
5  Aristanti Widyaningsih, et al., “Hubungan 

Efektivitas SAKD dan Pengendalian Intern 
Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan 
Melalui Kualitas Informasi Laporan Keuangan 
Sebagai Variabel Intervening”, Simposium 
Nasional Akuntansi XIV, 2011. 

.
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ini diharapkan juga dapat memberikan informasi 
bagi praktisi akuntansi pemerintah mengenai 
peran komitmen manajemen, kompetensi sumber 
daya manusia, efektivitas auditor internal, kualitas 
sistem akuntansi dan penyelesaian tindak lanjut 
temuan BPK terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 

 
2. KERANGKA TEORI DAN PENGEM-

BANGAN HIPOTESIS 

2.1 Stewardship Theory 

Penelitian ini mendasarkan pada stewardship 
theory (Donaldson dan Davis, 1991), yang 
menggambarkan situasi dimana para manajemen 
tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu 
tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama 
mereka untuk kepentingan organisasi.6 Teori 
tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan 
yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan 
organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan 
maksimalisasi utilitas kelompok principals dan 
manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini 
pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan 
individu yang ada dalam kelompok organisasi 
tersebut.  

Teori stewardship sering disebut sebagai teori 
pengelolaan (penatalayanan), memandang 
manajemen sebagai stewards (pelayan/ penerima 
amanah/ pengelola)  akan bertindak dengan penuh 
kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan 
organisasi. Implikasi teori stewardship terhadap 
penelitian ini, dipertimbangkan dapat menjelaskan 
hubungan antara variabel, dengan asumsi bahwa 
untuk melaksanakan amanah tersebut maka 
stewards (manajemen) akan mengalokasikan 
sumber daya dana serta strategi yang diperlukan 
untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik 
dan menyajikan pertanggungjawaban yang 
diperlukan dengan baik pula.  

Tersedianya sumber daya manusia yang 
kompeten dan sistem akuntansi yang baik 
merupakan faktor penting guna mendukung 
steward dalam melaksanakan amanah yang 
menjadi tanggung jawabnya. Kemudian peran 
auditor internal yang efektif serta komitmen untuk 
menindaklanjuti saran dan rekomendasi BPK juga 
akan membantu steward dalam pengelolaan 
keuangan dan penyajian laporan keuangan yang 
berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban 
yang diamanahkan oleh undang-undang. 

 
                                                
6  L. Donaldson dan J.H. Davis, Stewardship 

Theory or Agency Theory: CEO Governance and 
Shareholder Return. Australian Journal of 
Management, 1991, Vol. 1, hlm. 49-65. 

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah  

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara adalah penyampaian laporan 
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang 
memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai 
standar akuntansi pemerintah yang telah diterima 
secara umum. Pasal 31 UU Keuangan Negara 
menyatakan bahwa: 
1. Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan 

rancangan peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
kepada DPRD berupa laporan keuangan yang 
telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir. 

2. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya 
meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, 
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan, yang dilampiri dengan laporan 
keuangan perusahaan daerah. 

Melihat peranan laporan keuangan, penting 
bagi pemerintahan untuk memperhatikan kualitas 
dari laporan keuangan tersebut. Kualitas 
merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi 
harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. 
Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan 
menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah adalah dapat dipahami, 
relevan, andal dan dapat diperbandingkan yang 
disebut sebagai karakteristik kualitatif laporan 
keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif 
laporan keuangan pemerintah merupakan ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam 
informasi laporan keuangan sehingga dapat 
memenuhi kualitas yang dikehendaki. 

2.3 Komitmen Manajemen 

Guna menciptakan organisasi dengan kinerja 
yang tinggi diperlukan komitmen manajemen yang 
tinggi dari pimpinan dan stafnya untuk mencapai 
hasil yang diinginkan (GAO, 2001).7 Bansal, et al. 
(2004)8 mendefinisikan komitmen sebagai 
kekuatan yang mengikat seseorang pada suatu 
tindakan yang memiliki relevansi dengan satu atau 
lebih sasaran. Dalam konteks akuntabilitas 
                                                
7  General Accounting Office, Managing For 

Results: Federal Managers’ Views on Key 
Management Issues Vary Widely Across 
Agencies, 2001, MD: General Accounting Office, 
Gaithersburg, GAO-01-592. 

8   H.S. Bansal, et al., A Three Component Model of 
Customer Commitment to Service Providers, 
2004, Academy of Marketing Science, Vol. 32, 
No.3. 
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keuangan pemerintah daerah, komitmen 
manajemen merupakan hal yang penting karena 
proses pengelolaan keuangan dan penyajian 
laporan keuangan yang berkualitas tidak akan 
berhasil tanpa komitmen yang kuat dari para 
pejabat terkait. 

Shields (1995) menyatakan bahwa komitmen 
manajemen dapat dicerminkan dengan 
mengalokasikan sumber daya, tujuan, dan strategi 
pada berbagai rencana yang dianggap bernilai; 
menolak sumberdaya yang menghambat inovasi; 
dan memberikan dukungan politis yang diperlukan 
untuk memotivasi atau menekan para individu 
atau pihak lain yang menolak keberadaan inovasi.9 
Dengan demikian, keberadaan komitmen 
manajemen yang tinggi akan meningkatkan 
akuntabilitas kinerja (Artley, 2001).10 

Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang 
memandang bahwa manajemen organisasi sebagai 
stewards akan bertindak dengan penuh kesadaran, 
arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. 
Dalam hal ini maka manajemen pemerintah daerah 
akan memiliki komitmen yang kuat terhadap 
pengelolaan keuangan daerah yang baik. 
Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan 
hipotesis penelitian sebagai berikut: 
H1: Komitmen manajemen berpengaruh positif 
 terhadap kualitas laporan keuangan 
 pemerintah daerah. 

2.4 Kualitas Sumber Daya Manusia  

Kualitas sumber daya manusia adalah 
kemampuan sumber daya manusia untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, 
pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai 
(Widodo, 2001).11 Jika dikaitkan dengan teori 
stewardship, maka manajemen pemerintah daerah 
akan terdorong untuk meningkatkan kompetensi 
sumber daya manusia yang dimilikinya termasuk 
dalam hal ini sumber daya pengelolaan keuangan 
dan penyusun laporan keuangan. 

                                                
9  M. Shields, An Empirical Analysis of Firm’s 

Implementation Experiences With Activity-
Based Costing, Journal of Management 
Accounting Research, 1995, No. 7, hlm. 1–28. 

10 Will Artley, The Performance Management 
Handbook Volume 3: Establisihing Accountability 
for Performance, (USA: Performance-Based 
Management Special Interest Group, 2001). 

11 Joko Widodo, Good Governance, Telaah dari 
Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi 
Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah 
(Surabaya: Insan Cendekia, 2001). 

Menurut Griffin (2004), sumber daya manusia 
dapat diukur melalui rata-rata pendidikan, 
pelatihan dan tingkat pengalaman.12 Pendidikan 
merupakan suatu kegiatan yang universal dalam 
kehidupan manusia. Pelatihan adalah proses 
sistematis mengubah tingkah laku sesorang untuk 
mencapai tujuan organisasi. Pelatihan yang baik, 
harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan 
untuk melaksanakan pekerjaanya. Pengalaman 
dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan 
pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan 
suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang 
luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.  

Lebih lanjut, kompetensi merupakan suatu 
karakteristik dari seseorang yang memiliki 
keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan 
kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu 
pekerjaan (Hevesi, 2005).13 Keterampilan, 
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh 
sumber daya manusia sangat penting karena ketiga 
hal ini merupakan hal pokok yang harus dimiliki 
agar seseorang dapat melaksanakan pekerjaannya 
dengan baik.  

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 
kedua untuk penelitian ini adalah: 
H2: Kompetensi sumber daya manusia 
 berpengaruh positif terhadap kualitas 
 laporan keuangan pemerintah daerah. 

2.5 Efektivitas Auditor Internal  

Auditor internal dalam suatu instansi 
pemerintah berfungsi untuk menilai apakah sistem 
pengawasan internal yang telah ditetapkan 
berjalan dengan akurat serta setiap bagian benar-
benar melaksanakan kebijakan sesuai dengan 
rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. 
Auditor internal adalah pegawai negeri sipil (PNS) 
yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/ 
atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, 
tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang melaksanakan pengawasan pada 
instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat 
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).  

Pengawasan intern adalah seluruh proses 
kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan 
kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, 
sosialisasi dan konsultansi terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 
Pengawasan yang dilaksanakan APIP diharapkan 
dapat memberikan masukan atau rekomendasi 

                                                
12  Ricky W. Griffin, Manajemen, Edisi Ketujuh, Jilid 

2, Terj. Gina Gania (Jakarta: Penerbit Erlangga, 
2004). 

13  G. Alan Hevesi, Standards for Internal Control in 
New York State Government, 2005. 
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kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan 
mengenai hasil, hambatan, ketidaksesuaian 
prosedur dan indikasi penyimpangan yang terjadi 
atas jalannya pemerintahan yang menjadi 
tanggung jawab para pimpinan penyelenggara 
pemerintahan tersebut. Dengan demikian pada 
saat BPK melakukan pemeriksaan, indikasi 
penyimpangan tersebut telah diperbaiki.  

Meigs, et al. (1989) menyatakan bahwa fungsi 
utama seorang auditor internal selain mengadakan 
penyelidikan dan penilaian pengendalian intern 
yang diselenggarakan organisasi, juga memberikan 
rekomendasi berdasarkan temuan-temuan serta 
perbaikan untuk menghasilkan informasi laporan 
keuangan yang berkualitas.14 Hal senada 
disampaikan oleh Mulyadi dan Puradiredja (2003) 
yang menyatakan bahwa auditor internal 
melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk 
menentukan kualitas kehandalan informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan, dengan tujuan, 
agar laporan keuangan yang dihasil handal, 
berkualitas dan dapat dipercaya oleh 
masyarakat.15 

Teori stewardship menggambarkan 
manajemen sebagai stewards, dapat termotivasi 
untuk bertindak sesuai keinginan principal dan 
organisasi. Dalam hal ini pemerintah daerah akan 
mengoptimalkan peran auditor internal dalam 
proses penyajian laporan keuangan yang 
berkualitas. Mengacu pada pernyataan di atas, 
penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali 
hubungan antara efektivitas auditor internal 
dengan kualitas laporan keuangan, sehingga 
hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah: 

H3: Efektivitas auditor internal berpengaruh positif 
 terhadap kualitas laporan keuangan 
 pemerintah daerah.  
2.6 Kualitas Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah  

Sistem akuntansi pada pemerintah daerah 
lebih dikenal dengan nama sistem informasi 
keuangan daerah (SIKD). SIKD merupakan sistem 
yang mendokumentasikan, mengadministrasikan 
serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah 
serta data terkait lainnya untuk disajikan sebagai 
informasi kepada masyarakat dan sebagai bahan 
pengambilan keputusan dalam rangka 
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
pertanggungjawaban pemerintah daerah.  

                                                
14  Walter B. Meigs, et al., Principles of Auditing, 

Seventh Edition, (USA: Richard D. Irwin, Inc, 
1989). 

15 Mulyadi dan Kanaka Puradireja, Auditing, 
(Jakarta: Salemba Empat, 2003). 

Hall (2004) mengungkapkan bahwa, “The 
quality of information generated by the accounting 
information system impacts management’s ability to 
take actions and make decisions in connection with 
the organization’s operations and to prepare 
reliable financial statements”.16 Sedangkan Mulyadi 
(2001) mengkaitkan tujuan pengembangan sistem 
akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki 
pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, 
yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan 
(reliability) informasi akuntansi dan untuk 
menyediakan catatan lengkap mengenai 
pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan 
perusahaan.17 Sistem akuntansi yang lemah 
menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada 
akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga 
kurang handal dan kurang relevan untuk 
pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2007).18 

Teori stewardship mengasumsikan bahwa 
kepentingan manajer dan principal adalah 
konvergensi, artinya keduanya mempunyai tujuan 
yang sama menuju satu titik, yaitu untuk 
kepentingan organisasi. Dalam konteks ini, maka 
pemerintah daerah akan membangun sistem yang 
berkualitas guna mewujudkan penyajian laporan 
keuangan yang berkualitas. Berdasarkan uraian di 
atas maka hipotesis keempat dirumuskan sebagai 
berikut: 
H4: Kualitas sistem akuntansi berpengaruh positif 
 terhadap kualitas laporan keuangan 
 pemerintah daerah.  

2.7 Tindak Lanjut Temuan BPK 

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam 
LHP yang memuat opini, temuan, kesimpulan, dan 
rekomendasi. Rekomendasi adalah saran dari 
pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, 
yang ditujukan kepada orang dan/ atau badan yang 
berwenang untuk melakukan tindakan dan/ atau 
perbaikan. Pejabat pada entitas yang diperiksa 
wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP 
dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada 
BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi 
tersebut. Jawaban atau penjelasan tersebut 
disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari setelah LHP diterima.  

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan dan 
memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut 

                                                
16 James A. Hall, Accounting Information Systems, 

(South-Western: Thomson, 2004). 
17 Mulyadi, Sistem Akuntansi, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2001). 
18  Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan 

Daerah, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007). 
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H2 (+) H1 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

H5 (+) 

kepada lembaga perwakilan dalam hasil 
pemeriksaan semester. Menurut BPK, pemantauan 
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan 
pemantauan penyelesaian kerugian negara adalah 
bagian dari upaya BPK untuk mendorong 
perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara. Dalam konteks pemeriksaan 
LKPD, tindak lanjut hasil pemeriksaan bertujuan 
terciptanya peningkatan opini atas LKPD.  

Teori stewardship menggambarkan 
manajemen sebagai stewards, dapat termotivasi 
untuk bertindak sesuai keinginan principal dan 
organisasi. Dalam hal ini pemerintah daerah akan 
termotivasi untuk menindaklanjuti temuan dan 
rekomendasi BPK secara optimal. Berdasarkan 
uraian di atas, maka hipotesis kelima penelitian ini 
adalah: 
H5: Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK 
 berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
 keuangan pemerintah daerah. 

2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka pemikiran untuk penelitian ini 
disusun seperti Gambar 2.1 berikut ini: 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN  
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang 
seluruhnya berjumlah 50 SKPD. Pemilihan populasi 
tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa 
SKPD merupakan entitas pelaporan yang 
berkewajiban menyusun laporan keuangan atas 
anggaran yang dikelolanya. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan sensus sehingga sampel 
adalah seluruh populasi yang berjumlah 50 
tersebut. 

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi 
Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel, indikator-
indikator yang digunakan dan skala pengukuran 
yang digunakan, disajikan dalam Tabel 2 berikut 
ini: 
 

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel 
dan Indikator Penelitian 

Definisi 
Operasional Indikator 

Komitmen Manajemen (X1) 
Komitmen manajemen 
pemerintah daerah 
untuk mengalokasikan 
sumber daya dalam 
proses pengelolaan 
keuangan daerah dan 
penyajian laporan 
keuangan. 

1. Komitmen pengelolaan keuangan 
dan penyajian laporan keuangan 
yang baik. 

2. Alokasi sumber daya. 
3. Mekanisme evaluasi internal. 
4. Pimpinan menuntut adanya 

komitmen pengelolaan keuangan 
dan penyajian laporan keuangan 
yang baik. 

5. Menindaklanjuti rekomendasi 
pihak eksternal. 

6. Pengaruh kurangnya komitmen/ 
dukungan pimpinan. 

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) 
Kemampuan pegawai 
bagian akuntansi dan 
keuangan dalam 
melaksanakan tugas dan 
fungsinya. 

1. Latar belakang pendidikan yang 
sesuai. 

2. Pelatihan dan pengembangan 
secara periodik. 

3. Sumber daya manusia mampu 
mengelola keuangan dan 
menyajikan laporan keuangan. 

Efektivitas Auditor Internal (X3) 
Kemampuan auditor 
internal untuk 
memenuhi harapan atau 
standar yang telah 
ditetapkan. 

1. Independensi auditor internal. 
2. Keahlian dan kecakapan auditor 

internal. 
3. Pengawasan internal secara 

berkala. 
4. Koordinasi dan komunikasi 

dengan audetee. 
5. Penyampaian laporan hasil 

pengawasan internal secara tepat 
waktu. 

6. Saran dan rekomendasi mudah 
dipahami dan dilaksanakan. 

7. Saran dan rekomendasi dari 
auditor internal selalu 
ditindaklanjuti. 

8. Audit internal berperan dalam 
menunjang pengendalian 
internal. 

Diukur 5 indikator 
Sumber: Indrisari dan 

Nahartyo, 2008 

Diukur 10 indikator 
Sumber: Cavaluzzo dan Ittner, 

2003; Nurkhamid, 2008 

Diukur 11 indikator 
Sumber: Haliah, 2011 

Kompetensi Sumber Daya 
Manusia (X2) 

Komitmen 
Manajemen (X1) 

Efektifitas Auditor 
Internal (X3) 

Kualitas Sistem 
Akuntansi (X4) 

Kualitas LKPD (Y) 

Penyelesaian Tindak Lanjut 
Temuan BPK (X5) 

Diukur 7 indikator 
Sumber: PP 71 Tahun 2010 

Diukur 5 indikator 
Sumber: Yuliani, 2010 

Diukur 4 indikator 
Sumber: Diana Sari, 2012 
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Kualitas Sistem Akuntansi (X4) 
Rangkaian sistematik 
dari prosedur, 
penyelenggara, 
peralatan dan elemen 
lain untuk mewujudkan 
fungsi akuntansi sejak 
analisis transaksi 
sampai dengan 
pelaporan keuangan di 
lingkungan organisasi 
pemerintahan daerah. 

1. Penggunaan sistem akuntansi 
dalam  pengelolaan keuangan. 

2. Aplikasi komputer/ sistem 
informasi yang membantu tugas-
tugas Bendahara. 

3. Aplikasi komputer/ sistem 
informasi yang membantu tugas-
tugas PPK-SKPD. 

4. Aplikasi komputer/ sistem 
informasi yang membantu tugas-
tugas PPTK. 

5. Aplikasi komputer/ sistem 
informasi yang memudahkan 
SKPD dalam menyusun laporan 
keuangan. 

Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (X5) 
Kegiatan dalam 
melaksanakan 
rekomendasi hasil 
pemeriksaan BPK. 

1. Rencana aksi (action plan) 
ditandatangani oleh Kepala 
Daerah. 

2. Adanya tindak lanjuti atas 
temuan audit. 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 
Kualitas laporan 
keuangan pemerintah 
daerah adalah taraf 
(mutu) atau 
terpenuhinya kriteria 
atau harapan yang 
melekat pada informasi 
laporan keuangan 

1. Berguna untuk mengoreksi 
ekspektasi (harapan) di masa 
lalu. 

2. Dapat digunakan untuk 
memprediksi masa yang akan 
datang. 

3. Dapat segera diperoleh jika akan 
digunakan. 

4. Informasi dalam laporan 
keuangan cukup lengkap. 

5. Memberi gambaran kondisi 
keuangan. 

6. Jika diuji oleh pihak lain akan 
memberikan informasi yang 
sama/ hampir sama. 

7. Informasi diarahkan pada 
kebutuhan umum. 

Sumber: Dari berbagai literatur, dikembangkan untuk penelitian 
ini (2015). 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian 
menggunakan teknik survei dimana metode survei 
ini digunakan untuk memperoleh data primer. 
Pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan kuesioner.  

3.4. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi uji non response bias, 
statistik deskriptif, pengujian outer model, 
pengujian inner model dan uji hipotesis (path 
coefficients). Data dalam penelitian ini dianalisis 
dengan menggunakan metode Structural Equation 
Modelling (SEM) dari paket software PLS. Software 
yang digunakan adalah software Smart PLS versi 
3.0. 
 
 
 
 
 
 

4. HASIL PENELITIAN 

4.1. Data Penelitian 

Pemerintah Kota Semarang memiliki 50 SKPD 
yang berkewajiban untuk menyusun laporan 
keuangan. Dari 50 SKPD yang menjadi responden 
tersebut, 49 responden bersedia mengisi kuesioner 
yang dibagikan. Dari jumlah tersebut 46 kuesioner 
diterima kembali sebelum tanggal cut off dan 
sisanya 3 kuesioner diterima kembali setelah 
tanggal cut off. Demografi obyek penelitian yang 
telah dikumpulkan disajikan pada Tabel 3 dan 
Tabel 4 berikut ini: 

 
Tabel 3. Kursus/ Diklat/ Bimtek di Bidang 

Pengelolaan Keuangan 

No. 
Kursus/ Diklat/ Bimtek 

dalam 1 (satu) tahun 
Terakhir 

Responden Persentase 
(%) 

1 Tidak Pernah  4 8,16 
2 Minim Sekali (1-2 kali) 31 63,27 
3 Pernah (3-5 kali) 10 20,41 
4 Sering (6-10 kali) 4 8,16 
5 Sangat Sering (11-20 kali) 0 0,00 
 Jumlah  49 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 
 
Tabel 4. Kursus/ Diklat/ Bimtek tentang Penyusunan 

Laporan Keuangan 

No. Kursus/ Diklat/ Bimtek 
dalam 1 (satu) tahun Responden Persentase 

(%) 
1 Tidak Pernah  5 10,20 
2 Minim Sekali (1-2 kali) 33 67,35 
3 Pernah (3-5 kali) 10 20,41 
4 Sering (6-10 kali) 1 2,04 
5 Sangat Sering (11-20 kali) 0 0 
 Jumlah  49 100 
Sumber: Data primer diolah (2015). 

4.2. Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik 
analisis data yang digunakan untuk memberikan 
gambaran tentang karakteristik sampel. Statistik 
deskriptif untuk keseluruhan variabel meliputi 
kisaran nilai minimum dan maksimum baik secara 
teoritis maupun aktual, nilai rata-rata (mean), dan 
simpangan baku (standard deviation) dari 
tanggapan responden terhadap variabel-variabel 
dalam instrumen penelitian (kuesioner). Nilai 
kisaran teoritis, kisaran aktual, mean dan standard 
deviation setiap variabel disajikan pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Statistik Deskriptif 

Variabel 
Teoritis Aktual Standar 

Deviasi 
Kisaran Mean Kisaran Mean 

Komitmen Manajemen 4 – 20 12.0 4 – 20 15,94 2,617 

Kompetensi SDM 4 – 20 12.0 4 – 20 15,82 2,455 

Efektifitas Auditor Internal 3 – 15 9.0 4 – 15 12,22 1,636 

Kualitas Sistem Akuntansi 4 – 20 12.0 4 – 20 16,27 2,361 

Penyelesaian TLBPK 2 – 10 6.0 5 – 10 8,18 0,993 

Kualitas LKPD 4 – 20 12.0 4 – 20 16,41 2,483 

Sumber: Data primer diolah (2015). 

4.2.2 Uji Non-Respon Bias (T-Test) 

Uji non-response bias dilakukan dengan cara 
membandingkan jawaban untuk setiap konstruk 
antara responden yang berpartisipasi dengan 
responden yang tidak berpartisipasi. Responden 
yang mengembalikan kuesioner setelah batas akhir 
yang telah ditentukan yaitu 2 minggu (late 
response), dianggap mewakili responden yang 
tidak menjawab atau tidak berpartisipasi. 
Pengujian non-response bias dilakukan dengan 
menggunakan alat analisis uji beda yaitu 
independen t-test. Hasil t-test semua variabel 
menunjukkan bahwa nilai p-value > 0,05, sehingga 
dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan 
jawaban yang diberikan oleh kedua kelompok 
responden (sebelum dan setelah cut-off).  

4.2.3 Evaluasi Model Pengukuran/ 
Measurement (Outer) Model 

4.2.3.1 Validitas Konvergen (Convergent 
Validity) 

Pengukuran validitas konvergen bertujuan 
untuk mengetahui validitas setiap hubungan 
antara indikator dengan variabel latennya. 
Validitas konvergen dari model pengukuran 
dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan 
korelasi antara skor item atau component score 
dengan skor variabel laten atau construct score 
yang dihitung dengan PLS. Validitas konvergen 
dalam penelitian ini menggunakan nilai loading 
faktor dan nilai Average Variance Extracted (AVE).  

Nilai loading memiliki tingkat validitas tinggi 
apabila memiliki nilai faktor loading lebih besar 
dari 0,70 (Ghozali 2015).19 Indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai 
faktor loading lebih besar dari 0,70 sebagaimana 
disajikan pada Tabel 6.  

 

                                                
19  Imam Ghozali dan Hengky Latan, Partial Least 

Square Konsep, Teknik dan Aplikasi 
Menggunakan Program SmartPLS 3.0, edisi 2, 
(Semarang: Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, 2015). 

Tabel 6. Nilai Outer Loading 

 
Sumber: Data primer diolah (2015). 

  
Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang 

tinggi jika nilai AVE berada di atas 0,50. 
Selanjutnya nilai AVE untuk variabel komitmen 
manajemen, kompetensi SDM, efektivitas auditor 
internal, kualitas sistem akuntansi, penyelesaian 
TLBPK dan variabel kualitas LKPD menunjukkan 
nilai lebih besar 0,50 sebagaimana tersaji pada 
Tabel 7. 

 
Tabel 7. Nilai AVE Masing-Masing Variabel 

Variabel Average Variance Extracted 
(AVE) 

Kriteria 

Komitmen Manajemen 0.672 Baik 

Kompetensi SDM 0.766 Baik 

Efektifitas Auditor Internal 0.810 Baik 

Kualitas Sistem Akuntansi 0.772 Baik 

Penyelesaian TLBPK 0.774 Baik 

Kualitas LKPD 0.676 Baik 
Sumber: Data primer diolah (2015). 

4.2.3.2 Validitas Diskriminan (Discriminant 
Validity) 

Model memiliki validitas diskriminan yang 
baik jika akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk 
lebih besar dari korelasi antara dua konstruk di 
dalam model. Nilai akar kuadrat AVE yang 
diperoleh dari hasil pengujian atas semua variabel 
menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari nilai 
korelasi sebagaimana tersaji pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Nilai Discriminant Validity 

 Efektivitas 
Auditor 
Internal 

Komitmen 
Manajemen 

Kompetensi 
SDM 

Kualitas 
LKPD 

Kualitas 
Sistem 

Akuntansi 

Penyelesaian 
TLBPK 

Efektifitas 
Auditor 
Internal  

0.900      

Komitmen 
Manajemen  

0.795 0.820     

Kompetensi 
SDM 

0.759 0.746 0.875    

Kualitas 
LKPD  

0.743 0.674 0.695 0.822   

Kualitas 
Sistem 
Akuntansi 

0.746 0.690 0.832 0.762 0.879  

Penyelesaian 
TLBPK 

0.749 0.696 0.706 0.736 0.710 0.880 

Sumber: Data primer diolah (2015). 

4.2.3.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan 
dengan melihat nilai cronbach alpha dan composite 
reliability. Reliabilitas dikatakan baik jika nilai 
cronbach alpha dan composite reliability lebih 
besar dari 0,70. Nilai cronbach alpha dan composite 
reliability masing-masing variabel dalam penelitian 
ini menunjukkan nilai lebih besar 0,70 
sebagaimana disajikan pada Tabel 9. 

 
Tabel 9. Nilai Cronbach Alpha  

dan Composite Reliability 

Variabel Cronbachs Alpha Composite Reliability 

Komitmen Manajemen 0.835 0.891 

Kompetensi SDM 0.899 0.929 

Efektifitas Auditor Internal 0.885 0.928 

Kualitas Sistem Akuntansi 0.901 0.931 

Penyelesaian TLBPK 0.746 0.872 

Kualitas LKPD 0.836 0.892 
Sumber: Data primer diolah (2015). 

4.2.4 Pengujian Model Struktural (Inner 
Model) 

Menilai model struktural dengan PLS dimulai 
dengan melihat R-squared untuk setiap variabel 
endogen. Hasil pengujian menunjukkan nilai 
adjusted R-squared untuk kualitas LKPD sebesar 
0,6438 atau 64,38%. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa variabel eksogen yang meliputi komitmen 
manajemen, kompetensi sumber daya manusia, 
efektivitas auditor internal, kualitas sistem 
akuntansi dan  penyelesaian tindak lanjut temuan 
BPK berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD 
sebesar 0,6438 atau 64,38% sedangkan sebesar 
0,3562 atau 35,62% dipengaruhi oleh variabel 
lainnya. Nilai adjusted R-squared ini termasuk 
dalam kategori moderat.  

Nilai Stone-Geisser Q2 dengan menggunakan 
SmartPLS didapat dengan melalui prosedur 
blindfolding. Nilai Q2 variabel endogen kualitas 
LKPD sebesar 0,342 tersaji pada Tabel 10. Nilai Q2 

variabel endogen tersebut lebih besar dari nol (Q2 
> 0) yang menunjukkan bahwa model mempunyai 
predictive relevance. 

 
Tabel 10. Nilai Q2 Variabel Endogen 

Variabel SSO SSE 
Q2 (=1-

SSE/SSO) 

Komitmen Manajemen 196.000 196.000   

Kompetensi SDM 196.000 196.000 
 

Efektivitas Auditor Internal 147.000 147.000 
 

Kualitas Sistem Akuntansi 196.000 196.000 
 

Penyelesaian TLBPK 98.000 98.000 
 

Kualitas LKPD 196.000 196.000 0.342 
Sumber: Data primer diolah (2015). 

4.3. Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis mengenai hubungan yang 
dikembangkan dalam model penelitian 
menggunakan besaran nilai t-statistics dan p-value 
sebagai dasar dari signifikansi hubungan antara 
variabel laten eksogen dan endogen. Penelitian ini 
menggunakan tingkat signifikansi 5% karena jenis 
data yang diolah adalah data primer serta dianggap 
tidak memiliki ketelitian yang tinggi. Nilai t-
statistics > 1.671 dan p-value < 0.05 dikatakan 
signifikan pada alpha 5% yang berarti hipotesis 
diterima pada alpha 5%. Nilai t-statistik dan p-
value pada penelitian ini dengan menggunakan 
SmartPLS, dilihat dari output Path Coefficients 
sebagaimana disajikan pada pada Tabel 11.  

 
Tabel 11. Hasil Output Path Coefficients 

dan P-Value 
Hipotesis Original 

Sample 
(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(O/STERR) 

P 
Values 

Komitmen Manajemen → 
Kualitas LKPD 

0.068 0.071 0.176 0.384 0.351 

Kompetensi SDM → 
Kualitas LKPD 

-0.044 -0.031 0.189 0.232 0.408 

Efektifitas Auditor 
Internal → Kualitas LKPD 

0.229 0.208 0.176 1.301 0.097 

Kualitas Sistem Akuntansi 
→ Kualitas LKPD 

0.386 0.345 0.203 1.904 0.029 

Penyelesaian TLBPK → 
Kualitas LKPD 

0.274 0.292 0.151 1.821 0.035 

Sumber: Data primer diolah (2015). 

Dari tabel terlihat bahwa variabel kualitas 
sistem akuntansi dan penyelesaian tindak lanjut 
temuan BPK berpengaruh positif terhadap variable 
kualitas LKPD masing-masing sebesar 0,386 dan 
0,274 dengan nilai t-statistics > 1,671 dan p-value < 
0,05 yang artinya signifikan pada alpha 5 %. 
Namun demikian variabel komitmen manajemen, 
kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas 
auditor internal tidak signifikan mempengaruhi 
kualitas LKPD pada alpha 5%. 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa 
komitmen manajemen berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
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daerah. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 11 
baris pertama. Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji 
terhadap koefisien parameter beta pada original 
sample dan sample mean antara komitmen 
manajemen dengan kualitas LKPD terdapat 
pengaruh positif masing-masing sebesar 0,068 dan 
0,071 dengan nilai t-statistisc sebesar 0,384 
(<1.671) dan nilai p-value sebesar 0,351 (p > 0.05) 
yang berarti tidak signifikan pada alpha 5%. 
Dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa komitmen 
manajemen tidak cukup signifikan mempengaruhi 
kualitas LKPD yang disajikan pada tingkat 
signifikansi 5%. 

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa 
kompetensi sumber daya berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Hasil pengujian ditunjukan pada Tabel 11 
baris kedua. Sesuai tabel tersebut terlihat bahwa 
hasil uji terhadap koefisien parameter beta pada 
original sample antara sumber daya manusia 
dengan kualitas LKPD terdapat pengaruh negatif 
sebesar 0,044 dengan nilai t-statistisc sebesar 
0,232 (<1.671) dan p-value sebesar 0,408 (p>0.05) 
yang berarti tidak signifikan pada alpha 5%. Nilai 
koefisien parameter beta sample mean (500 
resampling) antara sumber daya manusia dengan 
kualitas LKPD juga tetap bertanda negatif sebesar 
0,031. Hal ini menandakan bahwa apabila dengan 
resampling 500 sampel koefisien parameter beta 
juga akan tetap negatif dan tidak signifikan. 
Dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak. 
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 
kompetensi sumber daya manusia pada 
Pemerintah Kota Semarang baik berupa sumber 
daya manusia pengelola keuangan maupun 
penyusun pertanggungjawabannya tidak 
memberikan dampak yang signifikan dalam proses 
penyusunan laporan keuangan.  

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa 
efektivitas auditor internal berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Hasil pengujian ditunjukan pada Tabel 11 
baris ketiga. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa 
hasil uji terhadap koefisien parameter beta pada 
original sample dan sample mean antara efektivitas 
auditor internal dengan kualitas LKPD terdapat 
pengaruh positif masing-masing sebesar 0,229 dan 
0,208 dengan nilai t-statistisc sebesar 1,301 
(<1.671) dan nilai p-value sebesar 0,097 (p > 0.05) 
yang berarti tidak signifikan pada alpha 5%. 
Dengan demikian hipotesis ketiga tersebut (H3) 
ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peran 
auditor internal dalam melakukan review atas 
penyajian laporan keuangan tidak signifikan 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang 
disajikan pada tingkat signifikansi 5%. 

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa 
kualitas sistem akuntansi berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 11 
baris keempat. Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji 
terhadap koefisien parameter beta pada original 
sample dan sample mean antara kualitas sistem 
akuntansi dengan kualitas LKPD terdapat 
pengaruh positif masing-masing sebesar 0,386 dan 
0,345 dengan nilai t-statistisc sebesar 1,904 
(>1.671) dan nilai p-value sebesar 0,029 (p < 0.05) 
yang berarti signifikan pada alpha 5%. Dengan 
demikian hipotesis empat (H4) tersebut diterima. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem 
akuntansi yang digunakan dalam proses 
penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah 
Kota Semarang memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kualitas LKPD yang disajikan 
pada tingkat signifikansi 5%. 

Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa 
penyelesaian tindak lanjut temuan BPK 
berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Hasil 
pengujian ditunjukan pada Tabel 11 baris kelima. 
Berdasarkan tabel tersebut, bahwa hasil uji 
terhadap koefisien parameter beta pada original 
sample dan sample mean antara sistem sanksi 
dengan penganggaran berbasis kinerja terdapat 
pengaruh positif masing-masing sebesar 0,274 dan 
0,292 dengan nilai t-statistisc sebesar 1,821 
(>1.671) dan nilai p-value sebesar 0,035 (p < 0.05) 
yang berarti tidak signifikan pada alpha 5%. 
Dengan demikian hipotesis kelima (H5) ditolak. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa komitmen dalam 
penyelesaian tindak lanjut temuan BPK 
memberikan dampak yang signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan yang disajikan pada 
tingkat signifikansi 5%. 

4.4. Pembahasan  

Ringkasan hasil pengujian disajikan pada 
Tabel 12. 

Tabel 12. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

No. Hipotesis 
Koefisien  
β Original 

Sample 

Koefisien  
β Sample 

Mean 
p-value 

Hasil 
Pengujian 

H1 Komitmen manajemen 
berpengaruh positif terhadap 
kualitas LKPD 

0.068 0.068 0.351 Ditolak 

H2 Kompetensi sumber daya 
manusia berpengaruh positif 
terhadap kualitas LKPD 

-0.044 -0.031 0.408 Ditolak 

H3 Efektifitas auditor internal  
berpengaruh positif terhadap 
kualitas LKPD 

0.229 0.208 0.097 Ditolak 

H4 Kualitas Sistem Akuntansi 
berpengaruh positif terhadap 
kualitas LKPD 

0.386 0.345 0.029 Diterima 

H5 Penyelesaian tindak lanjut 
temuan BPK berpengaruh 
positif terhadap kualitas 
LKPD 

0.274 0.292 0.035 Diterima 

Sumber: Data primer diolah (2015). 
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4.4.1 Komitmen Manajemen Berpengaruh 
Positif terhadap Kualitas LKPD 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 
bahwa hipotesis ke-1 komitmen manajemen 
berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD 
ditolak. Komitmen manajemen berpengaruh positif 
tetapi tidak signifikan terhadap kualitas LKPD 
dengan koefisien jalur 0,068. 

Berdasarkan jawaban responden komitmen 
pimpinan untuk mewujudkan laporan keuangan 
yang berkualitas masih belum optimal. Nilai 
loading factor variabel komitmen manajemen 
berada dalam kisaran 0,740 sampai dengan 0,875, 
dimana indikator SKPD mempunyai mekanisme 
evaluasi internal dalam mewujudkan laporan 
keuangan yang berkualitas dan pimpinan selalu 
menunjukkan komitmen yang kuat untuk 
mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, 
menunjukkan loading factor sebesar 0,740 dan 
0,796. Sedangkan indikator pimpinan 
mengalokasikan sumber daya yang memadai 
seperti dana, SDM, dan sistem/ aplikasi dalam 
proses pengelolaan keuangan yang baik, dan 
pimpinan mengalokasikan sumber daya yang 
memadai seperti dana, SDM, dan sistem/ aplikasi 
dalam mewujudkan laporan keuangan yang 
berkualitas menunjukkan loading factor sebesar 
0,860 dan 0,875.  

Komitmen manajemen di lingkungan 
Pemerintah Kota Semarang yang masih belum 
optimal tidak mempengaruhi kualitas LKPD yang 
disajikan. Kualitas LKPD pemerintah Kota 
Semarang sudah relatif baik. Hal ini ditunjukkan 
dengan jawaban responden dimana nilai rata-rata 
aktual kualitas LKPD sebesar 16,41 yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan rata-rata teoritisnya 
sebesar 12,00 (Tabel 5).  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori 
stewardship yang mengasumsikan bahwa 
manajemen organisasi  sebagai “stewards”,  akan 
bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan 
bijaksana bagi kepentingan organisasi. Mengacu 
pada jawaban responden gagalnya penelitian ini 
mendukung hipotesis ke-1 kemungkinan 
disebabkan kurang kuatnya komitmen pimpinan 
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 
untuk mewujudkan laporan keuangan yang 
berkualitas dan masih lemahnya mekanisme 
evaluasi internal guna mendukung terwujudnya 
laporan keuangan yang berkualitas.  

Hasil penelitian tidak sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Silviana (2011)20 

                                                
20 Silviana, Pengaruh Komitmen Kepala Daerah 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah, 2011. 

yang menyatakan bahwa komitmen kepala daerah 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
kualitas LKPD. Hasil penelitian ini juga tidak 
sejalan dengan penelitian Cavalluzzo dan Ittner 
(2003)21, Nurkhamid (2008)22, Akbar et  al. 
(2012)23 yang menyatakan bahwa komitmen 
manajemen berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap akuntabilitas kinerja.  

4.4.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia 
Berpengaruh Positif terhadap Kualitas 
LKPD 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 
bahwa hipotesis ke-2 kompetensi sumber daya 
manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah ditolak. 
Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 
negatif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas 
LKPD dengan koefisien jalur 0,044.  

Berdasarkan jawaban responden, sumber 
daya manusia bidang pengelolaan keuangan dan 
penyajian laporan keuangan pada pemerintah 
daerah Kota Semarang belum sepenuhnya 
memiliki kompetensi yang memadai. Nilai loading 
factor variabel kompetensi sumber daya manusia 
berada dalam kisaran 0,861 sampai dengan 0,894, 
dimana indikator SKPD memiliki sumber daya 
manusia yang mampu mengelola keuangan dengan 
baik dan SKPD memiliki sumber daya manusia 
yang mampu mengelola keuangan dengan baik 
menyusun laporan keuangan yang berkualitas 
menunjukkan loading factor sebesar 0,861 dan 
0,863. Sedangkan indikator pelatihan untuk 
membantu penguasaan dan pengembangan 
keahlian dalam tugas pengelolaan keuangan dan 
penyusunan laporan keuangan dilakukan secara 
periodik menunjukkan loading factor sebesar 
0,883 dan 0,894.  

Pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan 
keuangan dan penyajian laporan keuangan telah 
dilakukan namun intensitasnya sangat sedikit 
sehingga tidak cukup memadai untuk mendukung 
peningkatan kompetensi pegawai. Statistik 
deskriptif menunjukkan 63,27% responden 
menyatakan  kursus/ pendidikan dan pelatihan/ 
bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan 
yang diikuti oleh pegawai pada unit kerja 
                                                
21 Ken S. Cavalluzzo dan Christopher D. Ittner, 

Implementing Performance Measurement 
Innovations: Evidence from Government, 2003, 
diakses dari www.ssrn.com, hlm. 1-54. 

22 M. Nurkhamid, Implementasi Inovasi Sistem 
Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal 
Akuntansi Pemerintah, 2008, Vol. 3 No. 1. 

23 R. Akbar, et al., Performance Measurement in 
Indonesia: the Case of Local Goverment, 2012. 
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responden dalam satu tahun terakhir hanya 
sebanyak (1-2) kali. Begitu pula dengan kursus/ 
pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis 
tentang penyusunan laporan keuangan yang diikuti 
oleh pegawai pada unit kerja responden dalam satu 
tahun terakhir, sebanyak 67,35% responden 
menyatakan  hanya sebanyak (1-2) kali. Dengan 
demikian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 
asumsi-asumsi dasar (fundamental assumptions of 
stewardship theory) yang menggambarkan bahwa 
para pimpinan tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan 
individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama 
untuk kepentingan organisasi sehingga steward 
(manajemen) bertindak sesuai keinginan principal.  

Pengembangan kompetensi sumber daya 
manusia yang belum optimal di lingkungan 
Pemerintah Kota Semarang tidak mempengaruhi 
kualitas LKPD yang disajikan. Hal ini ditunjukkan 
dengan jawaban responden atas kualitas LKPD 
yang sudah relatif baik dimana nilai rata-rata 
aktual kualitas LKPD sebesar 16,41 yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan rata-rata teoritisnya 
sebesar 12,00 (Tabel 5).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Indriasari dan Ertambang 
(2008)24 dan Nurdiono (2014)25, tetapi tidak 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Xu, 
et al. (2003)26, Choirunisah (2008)27 dan 
Subadriyah (2014)28 yang menyatakan bahwa 
kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 
positif secara signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah.   

                                                
24 Desi Indriasari dan Ertambang Nahartyo, 

Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, 
Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan 
Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai 
Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang 
dan Kabupaten Ogan Ilir), 2008. 

25 Ibid., hlm. 3. 
26  Hongjiang Xu, et al., Key Issues of Accounting 

Information Quality Management: Australian 
Case Studies, 2003. 

27 Fariziah Choirunisah, Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan 
Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi 
Instansi (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah 
Kerja KPPN Malang Tahun 2008), 2008. 

28 Subadriyah, Analisis Hubungan Dukungan 
Pimpinan, Kualitas Sumber Daya Manusia dan 
Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah, Tesis tidak dipublikasikan, 2014, 
(Semarang: FEB Universitas Diponegoro). 

4.4.3 Efektivitas Auditor Internal Berpengaruh 
Positif terhadap Kualitas LKPD 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 
bahwa hipotesis ke-3 efektivitas auditor internal 
berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD 
ditolak. Efektivitas auditor internal berpengaruh 
positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas 
LKPD dengan koefisien jalur 0,229.  

Berdasarkan jawaban responden, auditor 
internal yang melakukan pengawasan baik berupa 
audit, reviu, pemantauan dan evaluasi belum 
memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai 
dalam melaksanakan tugasnya. Nilai loading factor 
variabel efektivitas auditor internal berada dalam 
kisaran 0,866 sampai dengan 0,915, dimana 
indikator auditor internal yang melakukan 
pengawasan memiliki pengetahuan dan keahlian 
yang memadai dalam melaksanakan tugasnya 
menunjukkan loading factor sebesar 0,886. 
Sedangkan indikator audit internal berperan dalam 
menunjang pengendalian internal serta saran dan 
rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal 
mudah dipahami dan dilaksanakan menunjukkan 
loading factor sebesar 0,899 dan 0,915. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan salah 
satu dari asumsi dasar (fundamental assumptions of 
stewardship theory) yang menggambarkan bahwa 
para pimpinan tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan 
individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama 
untuk kepentingan organisasi sehingga steward 
(manajemen) bertindak sesuai keinginan principal. 
Gagalnya penelitian ini mendukung hipotesis ke-3 
kemungkinan disebabkan karena belum 
memadainya pengetahuan dan keahlian auditor 
internal yang melakukan pengawasan dan reviu 
terhadap laporan keuangan. 

Pengetahuan dan keahlian auditor internal 
yang masih belum memadai di lingkungan 
Pemerintah Kota Semarang tidak mempengaruhi 
kualitas LKPD yang disajikan. Hal ini ditunjukkan 
dengan jawaban responden atas kualitas LKPD 
yang sudah relatif baik dimana nilai rata-rata 
aktual kualitas LKPD sebesar 16,41 yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan rata-rata teoritisnya 
sebesar 12,00 (Tabel 5). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Nurdiono (2014) yang 
membuktikan bahwa efektivitas auditor internal 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
LKPD.29 Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Haliah 
(2012) yang menyatakan bahwa kualitas auditor 
internal berpengaruh positif secara signifikan 

                                                
29  Nurdiono, Op.Cit., hlm. 3. 
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terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 30   

4.4.4 Kualitas Sistem Akuntansi Berpengaruh 
Positif terhadap Kualitas LKPD 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 
bahwa hipotesis ke-4 kualitas sistem akuntansi 
berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD 
diterima. Kualitas sistem akuntansi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD 
dengan koefisien jalur 0,386.   

Berdasarkan jawaban responden, sistem 
akuntansi yang digunakan telah menunjukkan 
kualitas yang baik. Indikator aplikasi komputer 
atau sistem informasi pengelolaan keuangan 
daerah yang ada telah memudahkan SKPD dalam 
menyusun laporan keuangan, pengelolaan 
keuangan SKPD sudah menggunakan alat bantu 
(sistem aplikasi) atau sistem informasi pengelolaan 
keuangan daerah yang mempermudah dan 
mendukung proses pengolahan data keuangan 
yang baik dan aplikasi komputer atau sistem 
informasi pengelolaan keuangan daerah yang ada 
telah membantu tugas-tugas Bendahara 
menunjukkan loading factor sebesar 0,905 dan 
0,916. Sedangkan variabel aplikasi komputer atau 
sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 
yang ada telah membantu tugas-tugas Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menunjukkan 
loading factor sebesar 0,776. Nilai loading factor 
variabel kualitas sistem akuntansi berada dalam 
kisaran 0,776 sampai dengan 0,916. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori 
stewardship mengasumsikan bahwa kepentingan 
manajer dan principal adalah konvergensi, dimana 
keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu 
kepentingan organisasi. Dalam konteks penelitian 
ini, pemerintah daerah Kota Semarang telah 
membangun sistem yang berkualitas guna 
mewujudkan penyajian laporan keuangan yang 
berkualitas. 

Laporan keuangan pemerintah daerah Kota 
Semarang telah memiliki kualitas yang baik. Hal ini 
dapat dilihat berdasarkan jawaban responden 
dimana nilai rata-rata aktual variabel kualitas 
LKPD sebesar 16,41 yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan rata-rata teoritisnya sebesar 12,00 (Tabel 
5).  

Hasil penelitian ini mendukung berbagai 
penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu 

                                                
30 Haliah, Kualitas Informasi Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah dan Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhinya, Disertasi tidak 
dipublikasikan, 2012, (Makassar: FEB 
Universitas Hasanuddin). 

penelitian dari Xu et al. (2003)31, Widyaningsih, et 
al. (2011)32 dan Subadriyah (2014)33 yang 
membuktikan bahwa sistem akuntansi yang 
berkualitas akan mendorong dihasilkannya 
laporan keuangan yang berkualitas.  

4.4.5 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK 
Berpengaruh Positif terhadap Kualitas 
LKPD 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 
bahwa hipotesis ke-5 penyelesaian tindak lanjut 
temuan BPK berpengaruh positif terhadap kualitas 
LKPD diterima. Penyelesaian tindak lanjut temuan 
BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas LKPD dengan koefisien jalur 0,274.  

Berdasarkan jawaban responden, tindak 
lanjut temuan audit laporan keuangan atas hal-hal 
yang berkaitan dengan pengendalian intern telah 
dilakukan dengan baik. Indikator SKPD telah 
menindaklanjuti semua temuan audit laporan 
keuangan atas hal-hal yang berkaitan dengan 
pengendalian intern menunjukkan loading factor 
sebesar 0,964. Sedangkan indikator SKPD telah 
menindaklanjuti semua temuan audit laporan 
keuangan atas hal-hal yang berkaitan dengan 
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan menunjukkan loading factor 
sebesar 0,787. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori 
stewardship dimana para pimpinan tidak 
termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih 
ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan 
organisasi sehingga steward (manajemen) 
bertindak sesuai keinginan principal. Dalam hal ini 
manajemen pada pemerintah daerah Kota 
Semarang telah menindaklanjuti temuan dan 
rekomendasi yang disampaikan BPK guna 
memperbaiki pengelolaan keuangan dan penyajian 
laporan keuangan. 

Laporan keuangan pemerintah daerah Kota 
Semarang telah memiliki kualitas yang baik. Hal ini 
dapat dilihat berdasarkan jawaban responden 
dimana nilai rata-rata aktual variabel kualitas 
LKPD sebesar 16,41 yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan rata-rata teoritisnya sebesar 12,00 (Tabel 
5).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Silviana (2011) yang 
menyatakan bahwa komitmen kepala daerah untuk 
menindaklanjuti tindak lanjut hasil temuan BPK 

                                                
31 Hongjiang Xu, et al., Op.Cit., hlm. 10. 
32 Aristanti Widyaningsih, et al., Op.Cit., hlm. 3. 
33 Subadriyah, Op.Cit., hlm. 10. 
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berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.34 
Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Nurdiono (2014) 
yang membuktikan tindak lanjut temuan BPK tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.35 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan 
kerangka pemikiran yang kemudian diadakan 
pengujian mengenai pengaruh komitmen 
manajemen, kompetensi sumber daya manusia, 
efektivitas auditor internal, kualitas sistem 
akuntansi dan penyelesaian tindak lanjut temuan 
BPK terhadap terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Rumusan masalah pada 
penelitian ini dijabarkan dalam 5 (lima) hipotesis. 

Berdasarkan hasil penelitian, dari lima 
hipotesis sebanyak dua hipotesis diterima 
sedangkan tiga hipotesis lainnya ditolak. Hasil 
penelitian tersebut dapat menjawab rumusan 
masalah dan tujuan penelitian ini dimana dapat 
disimpulkan bahwa komitmen manajemen dan 
efektivitas auditor internal berpengaruh positif 
tapi tidak signifikan terhadap kualitas LKPD. 
Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 
negatif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas 
LKPD. Sedangkan dua variable lainnya yaitu 
kualitas sistem akuntansi dan penyelesaian tindak 
lanjut temuan BPK memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah.  

Komitmen manajemen berpengaruh positif 
tapi tidak signifikan terhadap kualitas LKPD. Tidak 
signifikannya pengaruh komitmen manajemen 
terhadap kualitas LKPD kemungkinan disebabkan 
karena komitmen manajemen di lingkungan 
pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya 
optimal. 

Kompetensi sumber daya manusia 
berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Pengaruh negatif tetapi tidak signifikan ini 
kemungkinan disebabkan karena kurangnya 
pengembangan kompetensi terhadap sumber daya 
manusia bidang pengelolaan keuangan dan 
penyajian laporan keuangan yang ada pada 
pemerintah Kota Semarang.  

Efektivitas auditor internal berpengaruh 
positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas 
LKPD. Tidak signiifikannya pengaruh efektivitas 
auditor internal terhadap kualitas laporan 

                                                
34 Silviana, Op.Cit., hlm. 9. 
35 Nurdiono, Op.Cit., hlm. 3. 

keuangan pemerintah daerah kemungkinan 
disebabkan karena belum memadainya 
pengetahuan dan keahlian auditor internal yang 
melakukan pengawasan dan reviu terhadap 
laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota 
Semarang. 

Kualitas sistem akuntansi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Hasil ini 
menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sistem 
akuntansi yang digunakan maka akan mendorong 
peningkatan kualitas LKPD. Sebaliknya apabila 
kualitas sistem akuntansi yang digunakan kurang 
baik maka akan menurunkan kualitas laporan 
keuangan yang disajikan. Sistem akuntansi yang 
digunakan di lingkungan Pemerintah Kota 
Semarang telah memudahkan SKPD dalam 
menyusun laporan keuangan serta mempermudah 
dan mendukung proses pengolahan data keuangan 
yang baik. 

Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas LKPD. Hasil ini menunjukan bahwa 
pemerintah daerah Kota Semarang telah 
menindaklanjuti dengan baik temuan dan 
rekomendasi yang disampaikan BPK guna 
memperbaiki pengelolaan keuangan dan penyajian 
laporan keuangan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
dapat diketahui bahwa kualitas sistem akuntansi 
dan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Sedangkan variabel lain meliputi komitmen 
manajemen, kompetensi sumber daya manusia dan 
efektivitas auditor internal tidak signifikan 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 

Dalam hal ini menjadi penting bagi 
pemerintah daerah untuk membangun sistem 
akuntansi yang baik dan memudahkan pengguna 
dalam mengelola dan menyajikan laporan 
keuangan. Kesungguhan untuk menindaklanjuti 
temuan dan rekomendasi BPK oleh pimpinan 
entitas dan atau pihak yang berkompetensi 
melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan 
BPK menjadi faktor penting berikutnya guna 
mendukung penyajian laporan keuangan yang 
berkualitas. 
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6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
6.1 Implikasi 

Hasil penelitian ini mempunyai dua implikasi 
yang meliputi implikasi praktis terhadap 
pemerintah daerah Kota Semarang dan implikasi 
teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya bidang akuntansi pemerintahan. 
Implikasi praktis, hasil penelitian membuktikan 
bahwa kualitas sistem akuntansi dan penyelesaian 
tindak lanjut temuan BPK merupakan faktor yang 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.  

Hal ini dimungkinkan karena semakin baik 
kualitas sistem akuntansi yang digunakan maka 
akan mendorong peningkatan kualitas LKPD. 
Sebaliknya apabila kualitas sistem akuntansi yang 
digunakan kurang baik maka akan menurunkan 
kualitas laporan keuangan yang disajikan. Kualitas 
sistem akuntansi merupakan salah satu faktor 
penting bagi organisasi pemerintahan untuk bisa 
mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik 
serta menyajikan laporan keuangan yang 
berkualitas. Sistem akuntansi yang baik bisa 
menjadi filter terhadap penyimpangan dalam 
pengelolaan keuangan, serta meningkatkan 
kualitas laporan keuangan. Sistem akuntansi yang 
baik akan mendukung terwujudnya laporan 
keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, 
bahkan ketika laporan keuangan tersebut disusun 
oleh pegawai yang tidak/ belum memiliki keahlian 
yang memadai di bidang pengelolaan keuangan 
daerah maupun keahlian di bidang akuntansi. 

Tindak lanjut rekomendasi BPK yang makin 
efektif akan mengurangi terjadinya temuan 
berulang serta meningkatkan kualitas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan daerah. Kualitas 
sistem akuntansi yang baik didukung dengan 
komitmen untuk menindaklanjuti temuan dan 
rekomendasi BPK menjadi faktor penting yang 
mendukung kualitas LKPD yang disajikan. 

Hasil ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi 
pihak-pihak yang terkait dengan pemerintah 
daerah untuk memperhatikan pentingnya 
membangun/ menggunakan sistem akuntansi yang 
berkualitas dan komitmen untuk menindaklanjuti 
temuan dan rekomendasi BPK. Melalui kedua hal 
tersebut diharapkan penyajian laporan keuangan 
pemerintah daerah yang berkualitas dapat 
terwujud. 

Implikasi teoritis terhadap pengembangan 
ilmu pengetahuan khususnya bidang akuntansi 
pemerintahan juga memberikan referensi 
tambahan yang sama bahwa kualitas sistem 
akuntansi dan penyelesaian tindak lanjut temuan 
BPK merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 
kualitas LKPD. Hasil penelitian ini diharapkan akan 
berimplikasi untuk mendorong bagi adanya 

penelitian di bidang akuntansi pemerintahan 
dalam rangka menganalisis lebih lanjut mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. 

6.2 Keterbatasan 

Penelitian ini tidak terlepas dari 
keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan dapat 
diatasi pada penelitian selanjutnya. Berikut 
beberapa keterbatasan yang ada dan saran-saran 
bagi penelitian selanjutnya: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode 
kuesioner sehingga data dalam penelitian ini 
merupakan hasil dari instrumen yang 
berdasarkan pada persepsi responden. Oleh 
karena itu jika responden memberikan 
jawaban tidak sesuai kenyataan maka akan 
berpengaruh pada hasil penelitian. 
Diharapkan penelitian berikutnya 
menambahkan metode wawancara langsung 
dalam pengumpulan data, agar dapat 
mengurangi adanya kelemahan internal 
validity. 

2. Obyek penelitian hanya meliputi satu 
pemerintah daerah yaitu pemerintah Kota 
Semarang. Oleh karena itu hasil penelitian ini 
kurang bisa digeneralisir. Penelitian 
selanjutnya disarankan agar dilakukan pada 
beberapa pemerintah daerah sehingga hasil 
penelitian lebih dapat digeneralisasi dan bisa 
menjadi perbandingan terkait faktor-faktor 
yang mempengaruhi kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
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 The three packages of law on state financial management (Law No. 
17 of 2003 on State Finance, Law No. 1 of 2004 on State Treasury 
and Law No. 15 of 2004 on State Financial Audit) have some 
fundamental differences from previous regulations. One of them is 
to post State Treasurer as a functional role. The government 
conducts a central role in achieving good governance in the 
implementation of the state budget. Article 23 verse (1) of the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia provides a strong legal 
basis to implement the principles of good governance. In managing 
the state budget, one mechanism to implement good governance is 
to improve state treasurer professionalism as a functional role; 
unfortunately, the research shows that more sustained and coherent 
efforts are needed to realize this. 

 
Apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan 
sebelumnya, ketiga paket undang-undang pengelolaan keuangan 
negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara, Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara, memiliki beberapa perbedaan yang cukup 
mendasar. Salah satu di antaranya adalah jabatan bendahara 
sebagai jabatan fungsional. Pemerintah memegang peran utama 
dalam mewujudkan good governance dalam pelaksanaan 
anggaran belanja negara. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan landasan 
hukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-

 Dalam mengelola APBN, salah satu mekanisme untuk 
mewujudkan good governance adalah dengan meningkatkan 
profesionalisme bendahara negara sebagai tenaga fungsional; 
namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa upaya terkait 
dan berkelanjutan dibutuhkan untuk merealisasikan maksud 
tersebut. 
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State Financial Management, State Treasury, State 
Financial Audit, Good Governance, Functional Role. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Konstitusi memiliki peran sentral dalam 
sistem tata negara, kedudukannya merupakan 
sesuatu yang penting bagi setiap bangsa dan 
negara. Konstitusi adalah segala ketentuan dan 
aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang 
Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang 
Dasar suatu negara.1 Menurut Black’s Law 
Dictionary, yang dimaksud dengan konstitusi 
(constitution) adalah:  

“The organic and fundamental law of a nation or a 
state, which may be written or unwritten. 
Establishing the character and conception of its 
government. Laying the basic principles to which its 
internal life its to be conformed, organizing the 
government, and regulating, distributing, and 
limitng the function of its different departments, and 
prescribing the extent and manner of the exercise of 
sovereign powers”.2 

Konstitusi pada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya 
cukup disebut dengan UUD 1945). Indonesia 
sebagai negara hukum atau Rechtstaat, tidak saja 
mengutamakan kesejahteraan rakyat, akan tetapi 
lebih dari itu, yakni membentuk manusia Indonesia 
seutuhnya. Dalam upaya mewujudkan tujuan 
tersebut, negara telah melaksanakan kegiatan 
pemerintahan secara rutin, konsepsional dan 
konsisten, melalui pembangunan. Pembangunan 
hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan 
nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, 
sejahtera, berkeadilan, berdasarkan keimanan dan 
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam 
alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan 
bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk 
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Berdasarkan tujuan negara tersebut di atas, 
pemerintah mempunyai tanggung jawab yang 
besar dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya. Dalam rangka mencapai tujuan 
tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai 
upaya, diantaranya adalah dengan reformasi di 
bidang keuangan negara.  
                                                
1  Dahlan Thaib, et al., Teori dan Hukum Konstitusi 

(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1. 
2  Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary 

with Pronunciations (USA, Fifth Edition, West 
Publishing co.st. Paul Minn, 1979), hlm. 282. 

Pengelolaan keuangan di suatu negara 
dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan 
yang mengaturnya. Sebagai salah satu metode 
untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan pada suatu negara, perlu 
dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya. Seperti halnya di 
Indonesia, sejak merdeka hingga tahun 2003 
belum memiliki peraturan perundang-undangan 
yang secara komprehensif dapat memberikan 
regulasi dalam pengelolaan keuangan negara yang 
transparan dan akuntabel.  

Pengelolaan keuangan negara pada waktu itu 
masih didasarkan pada undang-undang produk 
kolonial yang disebut dengan Indische 
Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 
Nomor 448 atau Undang-Undang Perbendaharaan 
Indonesia (selanjutnya cukup disebut dengan ICW 
1925); sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Drt. Tahun 1954. 

Harapan akan lahirnya pengelolaan keuangan 
negara yang lebih baik muncul pada saat terbitnya 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (selanjutnya cukup disebut 
dengan UU Keuangan Negara).  

Pemerintah memegang peran utama dalam 
mewujudkan good governance dalam pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 23 
ayat (1) UUD 1945 telah memberikan landasan 
hukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-
prinsip good governance. Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari 
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap 
tahun dengan undang-undang, dilaksanakan secara 
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, 
pelaksanaan APBN yang bertujuan untuk 
meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat, dengan didasarkan pada persamaan 
kedudukan atas kemajemukan/ pluralitas 
masyarakat Indonesia.  

Sebagai penjabaran prinsip akuntabilitas dan 
transparansi sebagaimana telah ditetapkan dalam 
UUD 1945, UU Keuangan Negara menjabarkannya 
ke dalam asas-asas umum yang telah lama dikenal 
dalam pengelolaan kekayaan negara. Asas-asas 
tersebut diantaranya: asas tahunan, asas 
universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas. 
Dalam perkembangannya, dikenal pula asas-asas 
yang mencerminkan penerapan kaidah-kaidah 
yang baik (best practices) dalam pengelolaan 
keuangan negara, antara lain: akuntabilitas, 
orientasi pada hasil, profesionalitas, 
proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan 
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keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh 
badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.  

Keberadaan UU Keuangan Negara memiliki 
peran yang penting dalam mendorong 
diterbitkannya perangkat hukum pengelolaan 
keuangan negara lebih lanjut. Diantaranya, 
diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (UU 
Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara. Dengan tiga undang-undang tersebut, 
pemerintah telah memiliki pondasi yang cukup 
guna melakukan pengelolaan keuangan negara 
yang lebih sesuai dengan tuntutan jaman. 

Jika dibandingkan dengan peraturan 
perundang-undangan sebelumnya, ketiga paket 
undang-undang pengelolaan keuangan negara 
tersebut memiliki beberapa perbedaan yang cukup 
mendasar dan bahkan terdapat hal baru yang 
sebelumnya tidak dikenal. Salah satu di antaranya 
adalah jabatan bendahara sebagai jabatan 
fungsional. 

Fungsionalisasi jabatan bendahara tidak 
dikenal dalam peraturan perundang-undangan 
pengelolaan keuangan negara yang lama. Hal ini 
menunjukkan begitu pentingnya pengelolaan 
keuangan pada tingkat Satuan Kerja sehingga 
harus dikelola oleh seorang pejabat fungsional, 
bukan lagi sebagai pekerjaan tambahan ataupun 
sampingan. 

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan 
pengelolaan keuangan negara, semakin dibutuhkan 
peningkatan fungsi perbendaharaan dalam rangka 
pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah 
yang terbatas secara efisien. Fungsi 
perbendaharaan tersebut meliputi perencanaan 
kas yang baik, pencegahan agar tidak terjadi 
kebocoran dan penyimpangan, dan pemanfaatan 
idle cash untuk meningkatkan nilai tambah sumber 
daya keuangan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 
maka dapat dirumuskan isu hukum sebagai 
berikut: 

a. Jabatan fungsional dalam konteks kedudukan 
bendahara; 

b. Prinsip good governance dalam pengelolaan 
keuangan negara. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dari sisi teoritis bertujuan untuk 
menganalisis dasar pemikiran dan makna 
bendahara, serta mengkaji dasar normatif dari 
prinsip good governance dalam pengelolaan 
keuangan negara. Selain itu, dari sisi praktis 
penelitian ini dimaksudkan untuk mendorong 

terwujudnya pembentukan jabatan fungsional 
bendahara. 

 
2. KERANGKA TEORI DAN PENGEM-

BANGAN HIPOTESIS 

2.1. Keuangan Negara 

Istilah keuangan negara terdapat dalam Bab 
VIII Hal Keuangan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 
1945 sebelum amandemen dan Pasal 23C Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
pasca amandemen ketiga (yang disahkan pada 
tanggal 10 November 2001). Dalam Pasal 23 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sebelum amandemen diatur bahwa:   
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) ditetapkan tiap-tiap tahun dengan 
undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) tidak menyetujui anggaran yang 
diusulkan pemerintah, maka pemerintah 
menjalankan anggaran tahun yang lalu. 

2. Segala pajak untuk keperluan negara 
berdasarkan undang-undang. 

3. Macam dan harga mata uang ditetapkan 
dengan undang-undang. 

4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur 
dengan undang-undang.  

5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang 
keuangan negara, diadakan suatu Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), yang 
peraturannya ditetapkan dengan undang-
undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan 
kepada DPR. 

Dalam uraian pasal dimaksud, definisi 
keuangan negara tidak disebutkan, demikian 
halnya di dalam penjelasannya. Dalam Pasal 23C 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 pasca amandemen ketiga, juga belum 
memuat batasan yang jelas tentang substansi 
keuangan negara. Hal ini dapat dimengerti karena 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 hanya memuat aturan yang pokok-pokok 
saja, sedangkan penjabaran lebih lanjut 
dilaksanakan melalui undang-undang dan 
peraturan pelaksanaannya. 

Dalam berbagai literatur, istilah keuangan 
negara memiliki pengertian yang beragam. Dalam 
kepustakaan ilmu hukum, keuangan negara dalam 
bahasa Belanda dikenal dengan istilah 
geldmiddelen. Menurut P.H. Van der Kamp 
sebagaimana dijelaskan dalam Bohari (1995), 
Geldmiddelen mengandung pengertian: “… all de 
rechten die een geld swaarde vertegenwoordegen, 
Zoomede al hetgeen faan gelden goed tenge volge 
van die rechten is varkregen ….” (semua hak yang 
dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala 
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sesuatu yang dapat dijadikan milik negara 
menghubungkan dengan hak-hak tersebut).3  

Menurut Achir (1975), pada prinsipnya 
keuangan negara mengandung 4 (empat) unsur, 
yaitu: a.Hak-hak negara; b.Kewajiban-kewajiban 
negara; c.Ruang lingkup keuangan negara; dan 
d.Aspek sosial ekonomis dari keuangan negara.4 

Hak-hak negara dan kewajiban-kewajiban 
negara tersebut baru dapat dinilai dengan uang 
apabila dilaksanakan. Adapun hak-hak negara yang 
dapat dinilai dengan uang tersebut, antara lain: 

a. Hak mengenakan pajak kepada warganya, yang 
pungutannya sekedar perlu atau berdasar 
undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa 
memberi imbalan secara langsung kepada 
orang yang dikenakan pajak; 

b. Negara dapat mencetak uang kertas maupun 
logam (dilakukan oleh Bank Indonesia melalui 
Perum Peruri); 

c. Hak negara untuk mengadakan pinjaman 
(hutang luar negeri, misalnya melalui CGI, 
World Bank, dan lain-lain). 

Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang 
antara lain: 

a. Kewajiban menyelenggarakan tugas negara 
demi kepentingan masyarakat, seperti 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban, 
perbaikan jalan raya, pembangunan jembatan, 
pelabuhan dan pengairan; 

b. Kewajiban membayar atau hak-hak tagihan 
pemborong, setelah barang/ bangunan 
diterima dengan baik oleh instansi pemesan. 

Sebenarnya, beberapa peraturan perundang-
undangan telah memberikan pengertian mengenai 
keuangan negara. Namun, peraturan perundang-
undangan tersebut tidak secara khusus mengatur 
mengenai keuangan negara. 

Peraturan perundang-undangan yang 
memberikan pengertian mengenai keuangan 
negara, antara lain: Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan 
Pemeriksaan Keuangan menjadi Undang-Undang. 
Di dalam Pasal 3 peraturan dimaksud, bahwa: 
“yang dimaksud dengan keuangan negara dalam 
undang-undang ini adalah segala kekayaan negara 
dalam bentuk apapun juga, baik terpisah maupun 
tidak.” 

                                                
3 H. Bohari, Hukum Anggaran Negara (Jakarta, 

Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 8. 
4  M.N. Azny Achir, Masalah Pengurusan Keuangan 

Negara (Bandung, Yulianti, 1975), hlm. 19. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
memberikan pengertian keuangan negara sebagai: 
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, 
yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, 
termasuk didalamnya segala bagian kekayaan 
negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul 
karena: 

(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, 
baik di tingkat pusat maupun di daerah;  

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik 
Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, 
badan hukum, dan perusahaan yang 
menyertakan modal negara, atau perusahaan 
yang menyertakan modal pihak ketiga 
berdasarkan perjanjian dengan negara. 

Selanjutnya, pada tanggal 5 April 2003 dikeluarkan 
undang-undang yang secara khusus mengatur 
mengenai keuangan negara yaitu UU Keuangan 
Negara. 

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU 
Keuangan Negara, mengatur bahwa yang dimaksud 
dengan keuangan negara adalah “semua hak dan 
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, 
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
tersebut.” 

Dalam penjelasan UU Keuangan Negara 
disebutkan bahwa pengertian keuangan negara 
dapat dibedakan antara pengertian keuangan 
negara dalam arti luas dan pengertian keuangan 
negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan 
negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari 
sisi objek yang cakupannya sangat luas, dimana 
keuangan negara mencakup kebijakan dan 
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan 
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 
Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti 
sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan 
negara subbidang pengelolaan fiskal saja. 

2.2. Bendahara 

Berdasarkan ICW Staatsblad Tahun 1925 
Nomor 448, Pasal 77 ayat (1) mengatur ketentuan 
tentang bendahara, sebagai berikut: 
Art. 77 (1): “Behoudens het bepaalde bij art. 67 Zijn 
de personen en administration van Landswege 
belast met het ontvangen, bewaren, betalen of 
afleveren van gelden en geldswaarden en het bij art. 
55 bedoelde materieel, comptabel, en als zoodanig 
verplicht aan de betrokken Algemeene Rekenkamer 
rekening af te leggen van door hen gevoerd beheer.” 
(Pasal 77 (1): “Dengan tidak mengurangi ketentuan 
dalam pasal 67, maka orang-orang dan badan-
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badan yang oleh negara diserahi tugas penerimaan, 
penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, 
atau surat-surat berharga dan barang-barang 
termaksud dalam Pasal 55, adalah bendahara dan 
dengan demikian, berkewajiban untuk mengirim 
kepada Dewan Pengawas Keuangan perhitungan 
mengenai pengurusan yang dilakukannya.”)5 

Pasal 35 ayat (2) UU Keuangan Negara, 
mengatur bahwa “Setiap orang yang diberi tugas 
menerima, menyimpan, membayar, dan/ atau 
menyerahkan uang atau surat berharga atau 
barang-barang negara adalah bendahara yang 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.” 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 UU 
Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan 
bendahara adalah “setiap orang atau badan yang 
diberi tugas untuk dan atas nama negara/ daerah, 
menerima, menyimpan, dan membayar/ 
menyerahkan uang atau surat berharga atau 
barang-barang negara/ daerah.” 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan 
keuangan negara, ada tiga pembagian bendahara, 
yaitu bendahara umum, bendahara penerimaan 
dan bendahara pengeluaran. Di dalam penelitian 
ini, apabila hanya disebutkan kata “bendahara” 
berarti mengacu pada kata “bendahara 
pengeluaran”. 

2.3. Jabatan Fungsional 

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah 
jabatan teknis yang tidak tercantum dalam 
struktur organisasi, namun sangat diperlukan 
dalam tugas-tugas pokok organisasi pemerintah. 

Produk hukum yang mengatur pengangkatan 
seseorang dalam jabatan fungsional adalah 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. 

Jabatan fungsional PNS terdiri atas jabatan 
fungsional keahlian dan jabatan fungsional 
keterampilan. Hal tersebut sebagaimana diatur 
dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. 

Penetapan jabatan fungsional keahlian dan 
jabatan fungsional keterampilan ditetapkan 
dengan kriteria, sebagaimana diatur dalam pasal 3 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil, antara lain: 
                                                
5 Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme 

Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Jakarta, Gramedia, 1986), hlm. 105. 

a. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik 
dan prosedur kerja yang didasarkan atas 
disiplin ilmu pengetahuan dan/ atau pelatihan 
tekhis tertentu dengan sertifikasi; 

b. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh 
organisasi profesi; 

c. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan 
berdasarkan: 
1) Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional 

keahlian; 
2) Tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional 

ketrampilan; 
d. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri; 
e. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. 

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU 
Perbendaharaan Negara, diatur bahwa “Bendahara 
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
adalah Pejabat Fungsional.” 

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah: “… 
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri.” 

Walaupun UU Perbendaharaan Negara telah 
terbit tahun 2004, sampai saat ini dalam 
prakteknya bendahara belum dikategorikan 
sebagai jabatan fungsional seperti halnya jabatan 
guru, dosen, dan peneliti. Sebagai konsekuensinya, 
bendahara juga tidak mendapatkan tunjangan 
jabatan. Hal ini mengakibatkan keadaan ideal yang 
diinginkan oleh undang-undang tidak sepenuhnya 
dapat terwujud. 

2.4. Prinsip Good Governance 

Istilah governance muncul setelah berbagai 
lembaga pembiayaan internasional 
mempersyaratkan good governance dalam 
berbagai program bantuannya. Istilah good 
governance mulai populer di Indonesia mulai tahun 
1990, yang terinspirasi oleh isu good governance 
yang banyak dibahas di negara-negara industri 
maju yang tergabung dalam OECD (Organization 
for Economic Cooperation and Development). 

Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi 
Indonesia, istilah good governance diterjemahkan 
sebagai: “… penyelenggaraan pemerintahan yang 
amanah, tata kepemerintahan yang baik, 
pengelolaan pemerintahan yang baik dan 
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bertanggung jawab. Ada juga yang mengartikan 
secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.”6 

Perbedaan paling pokok antara konsep 
government dan governance terletak pada 
bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, 
ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan 
urusan suatu bangsa. Konsep government 
berkonotasi bahwa peranan pemerintah yang lebih 
dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas 
negara. Sedangkan dalam governance mengandung 
makna bagaimana cara suatu bangsa 
mendistribusikan kekuasaan dan mengelola 
sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi 
masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep 
governance terkandung unsur demokratis, adil, 
transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan.7 

Arti good dalam good governance sendiri 
mengandung dua pengertian, yaitu: 
1. Nilai yang menunjung tinggi kehendak rakyat 

dan nilai yang meningkatkan kemampuan 
rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dan 
keadilan sosial; 

2. Aspek fungsional dari pemerintahan yang 
efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya 
untuk mencapai tujuan tersebut. 

Wasistiono menyebutkan bahwa “dalam 
bahasa Indonesia, istilah governance ada yang 
menerjemahkan dengan tata pemerintahan dan 
ada pula yang menerjemahkan dengan 
kepemerintahan”.8 

Di dalam good governance terdapat tiga 
komponen atau pilar yang terlibat, yaitu: 
a. good public governance yang merujuk pada 

lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, 
dan yudisiil), sehingga dapat diartikan sebagai 
tata pemerintahan yang baik di lembaga-
lembaga pemerintahan; 

b. good corporate governance yang merujuk pada 
dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan 
sebagai tata kelola perusahaan yang baik; 

c. civil society atau masyarakat sipil yang dapat 
mendukung terwujudnya good governance dan 
terutama good public governance. 

Karena itu, good governance dapat 
diwujudkan apabila terjadi keseimbangan peran 
dari ketiga pilar yaitu: pemerintah, dunia usaha 

                                                
6  Sofian Efendi, Membangun Budaya Birokrasi 

untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi 
Birokrasi (Jakarta, Departemen Pemberdayaan 
Aparatur Negara, 2005), hlm. 2. 

7  Ibid. 
8  Sadu Wasistiono, Kapita Selecta 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Edisi II 
(Bandung, Fokusmedia, 2003), hlm. 29. 

swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai 
peran masing-masing. 

Dari keterangan tersebut di atas, dapat 
dikatakan bahwa prinsip-prinsip good governance 
antara lain terdiri dari: 
a. Partisipasi masyarakat: semua warga 

masyarakat mempunyai suara dalam 
pengambilan keputusan, baik secara langsung 
maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan 
yang sah yang mewakili kepentingan mereka. 
Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun 
berdasarkan kebebasan berkumpul dan 
mengungkapkan pendapat, serta kepastian 
untuk berpartisipasi secara konstruktif; 

b. Tegaknya supremasi hukum: keputusan, 
kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha 
berdasarkan hukum menimbulkan jaminan 
kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat 
terhadap setiap kebijaksanaan publik yang 
ditempuh; kerangka hukum harus adil dan 
diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di 
dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak 
asasi manusia; 

c. Transparasi: dapat diketahui oleh banyak pihak 
mengenai perumusan kebijaksanaan (politik) 
dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. 
Dengan kata lain, segala tindakan dan 
kebijaksanaan pemerintah baik di pusat 
maupun di daerah harus selalu dilaksanakan 
secara terbuka diketahui oleh umum; 

d. Peduli pada stakeholder: lembaga-lembaga dan 
seluruh proses pemerintah harus berusaha 
melayani semua pihak yang berkepentingan 
dengan adanya pemberian informasi secara 
terbuka, terbuka untuk open free suggestion, 
dan terbuka terhadap kritik yang merupakan 
partisipasi; 

e. Berorientasi pada konsensus: tata 
pemerintahan yang baik menjembatani 
kepentingan-kepentingan yang berbeda demi 
terbangunnya suatu konsensus menyeluruh 
dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-
kelompok masyarakat, dan bila mungkin, 
konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan 
prosedur-prosedur; 

f. Kesetaraan: semua warga masyarakat 
mempunyai kesempatan memperbaiki atau 
mempertahankan kesejahteraan mereka; 

g. Efektifitas dan efisiensi: proses-proses 
pemerintahan dan lembaga-lembaga 
membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga 
masyarakat dan dengan menggunakan sumber-
sumber daya yang ada seoptimal mungkin; 

h. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di 
pemerintah, sektor swasta, dan organisasi 
masyarakat bertanggung jawab; baik kepada 
masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga 
yang berkepentingan. Dalam penelitian hukum 
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ini, dikaitkan dengan pengurusan pengelolaan 
keuangan negara yang dilakukan oleh 
bendahara. 

Akuntabilitas dapat dibedakan ke dalam 3 
jenis besar, yaitu akuntabilitas politik, 
akuntabilitas ekonomi, dan akuntabilitas hukum. 
“Akuntabilitas hukum mengandung pengertian 
rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit 
pemerintahan atau satuan kerja pemerintahan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas 
segala tindakannya.”9 

Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum 
pemerintahan yang baik (AUPB), dapat 
diidentifikasi menjadi 8 asas, yaitu: asas kepastian 
hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, 
asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan 
kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan 
umum, dan asas pelayanan yang baik. 

Dari sudut pandang hukum administrasi, 
konsep good governance berkaitan dengan 
aktivitas pelaksanaan fungsi untuk 
menyelenggarakan kepentingan umum. Good 
governance berkenaan dengan penyelenggaraan 
tiga tugas dasar pemerintah yaitu: 
1. Menjamin keamanan setiap orang dan 

masyarakat (to guarantee the security of all 
persons and society itself); 

2. Mengelola suatu struktur yang efektif untuk 
sektor publik, sektor swasta dan masyarakat (to 
manage an effective framework for the public 
sector, the private sector and civil society); 

3. Memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang 
lainnya dengan kehendak rakyat (to promote 
economic, social and other aims in accordance 
with the wishes of the population).10 

Dengan demikian dapat dikatakan good 
governance sebagai suatu kondisi ideal dimana 
terbangun relasi sinergis dan sejajar antara dunia 
usaha (sektor swasta), pemerintah dan masyarakat 
sipil, sebagai sebuah upaya mewujudkan 
penyelenggaraan pemerintahaan yang bersih, 
responsif, dilaksanakan dan 
dipertangungjawabkan berdasarkan peraturan 
yang berlaku. 
 
 
 
 
 

                                                
9  Philipus M. Hadjon et al., Hukum Administrasi 

dan Good Governance (Jakarta, Universitas 
Trisakti, 2010), hlm. 41. 

10  Ibid., hlm. 9-10. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. 
Menurut Marzuki, “Penelitian hukum adalah 
merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari 
pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan 
tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa 
yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul 
tersebut.”11 Dan “… penelitian hukum dilakukan 
untuk menghasilkan argumentasi, teori atau 
konsep baru sebagai preskripsi dalam 
meyelesaikan masalah yang dihadapi.”12 Adapun 
langkah-langkah dari penelitian hukum antara lain: 
1. Mengidentifikasi fakta hukum dan 

mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk 
menetapkan isu hukum yang hendak 
dipecahkan; 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan 
sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga 
bahan-bahan non-hukum; 

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan 
berdasarkan bahan-bahan yang telah 
dikumpulkan; 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi 
yang menjawab isu hukum; 

5. Memberikan preskripsi berdasarkan 
argumentasi yang telah dibangun di dalam 
kesimpulan.13 

3.2. Pendekatan Masalah 

“Dalam suatu penelitian hukum diperlukan 
metode pendekatan yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan informasi dari berbagai aspek 
mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk 
dicari jawabnya.”14 Pendekatan masalah yang 
digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach). 

Pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) yaitu memecahkan jawaban atas 
rumusan masalah yang “… dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

                                                
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 

Yuridika, Volume 16 No. 2, Maret 2001, hlm. 
103. 

12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 
Cetakan ke-3, Edisi Pertama, (Jakarta, Kencana 
Prenada Media Group, 2009), hlm. 35. 

13  Ibid., hlm. 170. 
14  Peter Mahmud Marzuki (2001), Op.Cit., hlm. 93. 
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bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 
ditangani.”15 

Pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dalam penelitian ini antara lain Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) 
yaitu memecahkan jawaban atas rumusan masalah 
yang diajukan dengan merujuk pada prinsip-
prinsip hukum yang relevan. “Pendekatan 
konseptual beranjak dari pandangan-pandangan 
dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 
ilmu hukum.”16 Pendekatan konseptual ini penting 
untuk mengetahui konsep bendahara dan konsep 
good governance yang menjadi fokus pembahasan 
dalam penelitian hukum ini. 

3.3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan 
rujukan meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

“Bahan hukum primer merupakan bahan 
hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai 
otoritas.”17 Bahan hukum tersebut merupakan 
norma yang bersifat mengikat. Sumber bahan 
hukum primer dalam penelitian ini antara lain: 
− Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 
− Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi; 

− Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

− Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

− Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara; 

− Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan Negara; 

− Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

                                                
15  Ibid., hlm. 93. 
16  Ibid., hlm. 95. 
17  Ibid., hlm. 141. 

− Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

− Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah “… bahan-
bahan sekunder berupa semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 
resmi.”18 Bahan hukum tersebut berfungsi untuk 
menjelaskan bahan hukum primer dan tidak 
bersifat autoritatif. Bahan hukum sekunder sebagai 
penunjang bahan hukum primer meliputi doktrin, 
buku-buku teks, artikel, kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, makalah, data yang didapat dengan 
mengunduh melalui internet yang ada kaitannya 
dengan permasalahan yang dibahas. 

3.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum primer dan sekunder akan 
diinventarisasi dan diidentifikasi untuk kemudian 
digunakan dalam menganalisis permasalahan yang 
berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum 
primer dikumpulkan dengan metode inventarisasi 
dan kategorisasi, dan bahan hukum sekunder 
dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (card 
system) yang pelaksanaannya dilakukan dengan 
sistematis, logis, dan kritis. 

 
4. HASIL PENELITIAN 
4.1. Jabatan Fungsional Dalam Konteks 

Kedudukan Bendahara 

Definisi jabatan menurut Algra dan Janssen 
adalah sebagai berikut: “Een ambt is een instituut 
met eigen werkkring waaraan bij de instelling 
duurzaam en welomschreven taak en bevoegdheden 
zijn verleend.”19 (jabatan adalah suatu lembaga 
dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk 
untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas 
dan wewenang). 

Menurut Bagir Manan, “Jabatan adalah 
lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-
fungsi tertentu yang secara keseluruhan 
mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu 
organisasi.”20 Dengan kata lain, “jabatan adalah 

                                                
18  Ibid. 
19  N.E. Algra en H.C.J.G. Janssen, Rechtsingang, Een 

Orientasi in Het Recht (Groningen, H.D. Tjeenk 
Willink bv, 1974), hlm. 175. 

20  Bagir Manan, Pengisian Jabatan Presiden Melalui 
(dengan) Pemilihan Langsung, Makalah, hlm. 1. 
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suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan 
dan dilakukan guna kepentingan negara.”21 

Jabatan dalam lingkungan birokrasi 
pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier 
dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu jabatan 
struktural dan jabatan fungsional. Dimana, jabatan 
struktural adalah jabatan yang secara tegas ada 
dalam struktur organisasi. Sedang jabatan 
fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas 
disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari 
sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, 
seperti: peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain 
yang serupa dengan itu. 

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU 
Perbendaharaan Negara, diatur bahwa “Bendahara 
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
adalah Pejabat Fungsional.” 

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah: “… 
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri.” 

UU Perbendaharaan Negara telah terbit sejak 
tahun 2004, namun sampai saat ini dalam 
prakteknya bendahara belum dikategorikan 
sebagai jabatan fungsional seperti halnya jabatan 
guru, dosen, atau peneliti. Sebagai konsekuensinya, 
bendahara tidak mendapatkan tunjangan jabatan. 
Hal ini mengakibatkan keadaan ideal yang 
diinginkan oleh undang-undang tidak sepenuhnya 
dapat terwujud. 

Amanat UU Perbendaharaan Negara mengenai 
fungsionalisasi jabatan bendahara sudah mendesak 
untuk segera direalisasikan. Dimana, Pasal 70 ayat 
(1) UU Perbendaharaan Negara memberikan 
tenggang waktu sampai 1 (satu) tahun, yaitu 
”Jabatan fungsional bendahara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini 
diundangkan.” 

Waktu satu tahun tersebut telah lewat, namun 
bukan berarti kewajiban Pemerintah untuk 
merealisasikannya menjadi gugur. Hal ini justru 
harus memacu Pemerintah untuk segera 
merealisasikannya. 

                                                
21 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi 

Negara Indonesia (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 
1988), hlm. 200. 

Fungsionalisasi jabatan bendahara ingin 
menunjukkan adanya kemandirian posisi 
bendahara, memberi indikasi bahwa bendahara 
adalah personal yang mandiri dan memiliki 
kedudukan kuat dalam hal pelaksanaan anggaran 
negara. 

Reformasi keuangan negara menuntut 
Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer 
melakukan perbaikan dan penataan dalam segala 
hal. Pembenahan dilakukan baik terhadap 
peraturan perundang-undangan, organisasi, 
maupun para pegawai di lingkungan Kementerian 
Keuangan. Bersamaan dengan prioritas reformasi 
keuangan negara, program fungsionalisasi jabatan 
bendahara merupakan bagian dari prioritas 
dimaksud. Program fungsionalisasi jabatan 
bendahara yang bermuara pada pengelolaan 
keuangan yang akuntabel, transparan, dan 
profesional di tingkat satuan kerja perlu 
mendapatkan prioritas untuk segera diwujudkan. 
Bahkan fungsionalisasi jabatan bendahara pada 
akhirnya juga akan mendukung terwujudnya 
program prioritas pengelolaan keuangan negara 
lainnya. 

Pada masa kolonial, sistem administrasi 
keuangan mengenal 2 (dua) kelompok pejabat, 
yaitu kelompok penguasa dan kelompok penerima 
kuasa atau yang lebih populer disebut bendahara. 
Kelompok pertama terdiri dari para pejabat yang 
memegang fungsi otorisasi dan fungsi ordonansi 
(pengelolaan administratif/ administratief beheer), 
sedangkan kelompok kedua merupakan pejabat 
yang memegang fungsi komtabel (pengelolaan 
kebendaharaan/ comptabel beheer). Kedua 
kelompok tersebut terdapat di setiap kementerian. 

Pengelolaan administratif meliputi 
kewenangan otorisasi (beschikkings bevoegheid) 
dan kewenangan ordonansi (ordonnancerings 
bevoegheid). Pengertian kewenangan otorisasi 
adalah: “…. kekuasaan yang bersumber pada 
kewenangan untuk mengesahkan atau menguasai 
anggaran yang menimbulkan kewenangan 
pembebanan (uang) negara …”, sedangkan yang 
dimaksudkan dengan kewenangan ordonansi 
adalah: “.... kekuasaan untuk menetapkan kuasa 
bayar atau menguji kebenaran pembayaran ….”22 

Sedangkan yang dimaksud dengan 
pengelolaan kebendaharaan yaitu: “pelaksanaan 
pembayaran yang dilakukan berdasarkan surat 
perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh 
ordonator, serta atas pembayaran mana diwajibkan 
bagi mereka yang bertindak dalam pengelolaan 
kebendaharaan untuk mempertanggung-
jawabkannya kepada BEPEKA ….”23 

                                                
22  Arifin P. Soeria Atmadja, Op.Cit., hlm. 70. 
23 Ibid., hlm. 71.  
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Sebelum berlakunya UU Keuangan Negara dan 
UU Perbendaharaan Negara, kewenangan 
ordonator sepenuhnya berada di tangan Menteri 
Keuangan. Namun sejak diberlakukannya kedua 
undang-undang tersebut, kewenangan ordonator 
diberikan kepada kementerian/ lembaga, sehingga 
kementerian/ lembaga sepenuhnya 
memegang kewenangan pengurusan administratif/ 
umum yaitu memegang kewenangan otorisator dan 
ordonator. Sedangkan Menteri Keuangan 
memegang kewenangan pengurusan khusus/ 
kebendaharaan. 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara tidak hanya sebagai kasir yang hanya 
berwenang melaksanakan penerimaan dan 
pengeluaran negara tanpa berhak menilai 
kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. 
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara adalah pengelola keuangan dalam arti 
seutuhnya yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, 
pengawas keuangan dan manajer keuangan. 
Tujuan adanya pemisahan secara tegas 
kewenangan administratif dan kewenangan 
kebendaharaan adalah untuk meningkatkan 
akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya 
saling uji (check and balance) dalam proses 
pelaksanaan anggaran. 

Konsep pemisahan kewenangan yang 
dikemukakan tersebut di atas, dapat digambarkan 
melalui tabel berikut: 
 

Tabel 1. Konsep Pemisahan Kewenangan 
Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara 

Pemisahan Kewenangan Dalam Pelaksanaan 
Anggaran Belanja Negara 

Menteri Teknis Menteri Keuangan 
Selaku Pengguna Anggaran Selaku BUN 

Pembuatan 
Komitmen 

Pengujian 
dan 

Pembebanan 

Perintah 
Pembayaran 

Pengujian Pencairan 
Dana 

Pengurusan Administratif Pengurusan 
Kebendaharaan 

(administratief beheer) (comptabel beheer) 
 

Menurut Black’s Law Dictionary, yang 
dimaksud dengan bendahara/ treasurer adalah: 
An organization’s chief financial officer. The 
treasurer’s duties typically include prudently 
depositing (or, if authorized, investing) and 
safeguarding the organization’s funds and otherwise 
managing its finances; monitoring compliance with 
any applicable law relating to such finances and 
filing any required report; disbursing money as 
authorized; and reporting to the organization on the 

state of the treasury. Also termed finance officer; 
financial secretary; quartermaster.24 

Menurut Pasal 1 angka 14 UU 
Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan 
bendahara adalah “setiap orang atau badan yang 
diberi tugas untuk dan atas nama negara/ daerah, 
menerima, menyimpan, dan membayar/ 
menyerahkan uang atau surat berharga atau 
barang-barang negara/ daerah.” 

Beberapa hal penting terkait pengertian di 
atas: 
a. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat 

ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga 
sebagai Bendahara satuan kerja untuk 
melaksanakan tugas kebendaharaan; 

b. Tugas kebendaharaan meliputi: menerima, 
menyimpan, membayar/ menyerahkan dan 
mempertanggungjawabkan uang/ surat 
berharga/ barang yang berada di bawah 
pengawasannya; 

c. Dalam melaksanakan tugasnya wajib 
melaksanakan/ menyelenggarakan 
pembukuan atas uang yang dikelolanya dan 
membuat laporan pertanggungjawaban. 

Bendahara seringkali mengalami kesulitan 
dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya. Beberapa 
contoh kesulitan yang dihadapi bendahara adalah 
sebagai berikut: 
a. Bendahara sering mengalami kesulitan dalam 

menolak permintaan bayar yang diajukan oleh 
pimpinan (Kuasa Pengguna Anggaran/ KPA) 
walaupun permintaan tersebut tidak disertai 
dengan bukti-bukti pembayaran yang sah. Para 
bendahara secara struktural berada di bawah 
pimpinan kantor yang notabene adalah KPA. 
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 
sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan 
struktural bendahara. Pimpinan struktural 
dapat melakukan penggantian bendahara. 
Sementara itu, sampai saat ini masih cukup 
banyak pimpinan kantor yang belum/ kurang 
memahami peraturan perundang-undangan 
yang baru mengenai pengelolaan keuangan 
negara; 

b. Tidak adanya reward/ imbalan yang memadai 
kepada bendahara dapat memicu tindakan 
yang bertentangan dengan norma dan etika. Di 
satu sisi para bendahara tidak mendapatkan 
tunjangan jabatan, sementara itu pada sisi 
yang lain mereka harus mempertaruhkan 
semua harta pribadinya jika melakukan 
tindakan yang merugikan negara. Saat ini para 
bendahara memang telah menerima honor, 

                                                
24 Bryan A. Garner, ed., Black’s Law Dictionary, 

Ninth Edition, (USA, West Publishing co.st. Paul 
Minn, 2009), hlm. 1640. 
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namun sebuah jabatan tidak semata-mata 
diberikan kompensasi sebatas honor, tetapi 
juga menyangkut penghargaan, kemandirian, 
ataupun karier mereka. Konsekuensi dari 
sebuah jabatan fungsional tidak hanya pada 
adanya tunjangan jabatan, tetapi lebih dari itu; 

c. Jika terjadi pemeriksaan keuangan baik oleh 
aparat pemeriksa internal maupun eksternal, 
bendahara selalu menjadi objek utama dan 
pertama untuk diperiksa. Bendahara harus 
mempertanggungjawabkan semua pengeluar-
an keuangan yang dikelolanya. Pada saat 
diperiksa, bendahara menghadapi tekanan 
secara mental, apalagi jika merasa pembukuan 
atau pengelolaan keuangannya ada yang tidak/ 
kurang benar. Bendahara harus menghadapi 
potensi risiko terhadap kemungkinan adanya 
kerugian negara. Jika pemeriksa menemukan 
kesalahan, hal ini akan menambah beban 
psikologis pada bendahara. 

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah 
jabatan teknis yang tidak tercantum dalam 
struktur organisasi, namun sangat diperlukan 
dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi 
pemerintah. Produk hukum yang mengatur 
pengangkatan seseorang dalam jabatan fungsional 
adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil. 

Salah satu penyebab kegagalan dalam 
pembentukan jabatan fungsional bendahara adalah 
kelemahan yang terdapat dalam mekanisme 
pelaksanaan survei penetapan angka kredit yang 
ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara (Menpan) sebagai persyaratan 
dalam pembentukan jabatan fungsional. 

Sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh 
Menpan, pelaksanaan survei penetapan angka 
kredit yang akan digunakan sebagai pengukuran 
kinerja bagi pejabat fungsional, dilakukan dengan 
cara mengumpulkan data beban kerja per kegiatan 
yang dilakukan oleh para pegawai/ pejabat 
struktural. Padahal sebagaimana telah kita ketahui, 
terdapat perbedaan dalam sistem pembagian kerja 
antara para pegawai/ pejabat struktural dengan 
pejabat fungsional. Pembagian kerja di antara para 
pelaksana pada jabatan struktural biasanya 
ditetapkan secara fleksibel tergantung pada 
kebutuhan unit kerja yang bersangkutan dan 
jumlah tenaga kerja yang tersedia. Sedangkan, 
pembagian kerja untuk para pegawai dalam 
jabatan fungsional ditetapkan secara vertikal 

berdasarkan jenjang jabatannya, dimana masing-
masing kegiatan tersebut mempunyai bobot nilai 
kredit yang ditetapkan dalam suatu peraturan 
Menpan. Di samping itu, untuk menghasilkan suatu 
produk dalam jabatan struktural seringkali 
dikerjakan secara kerjasama tim yang dipimpin 
dan dikoordinasikan oleh seorang pejabat eselon, 
sedangkan dalam jabatan fungsional suatu produk 
pada umumnya dikerjakan secara mandiri oleh 
seorang pejabat fungsional. 

Dibandingkan dengan jabatan struktural pada 
umumnya yang penilaian kinerjanya dilakukan 
oleh pejabat atasannya dengan memperhatikan 
unsur-unsur penilaian yang telah ditetapkan dalam 
dokumen DP3 PNS, jabatan fungsional mempunyai 
sistem penilaian kinerja yang disebut angka kredit, 
yang dibuat berdasarkan aktivitas kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan oleh pejabat 
fungsional yang bersangkutan dalam kurun waktu 
tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil, bahwa “Angka Kredit adalah 
satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau 
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus 
dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka 
pembinaan karier yang bersangkutan.” Pada 
umumnya sistem penilaian kinerja berdasarkan 
angka kredit tersebut dinilai lebih obyektif 
dibandingkan dengan sistem penilaian kinerja yang 
hanya berdasarkan pada penilaian pejabat 
atasannya yang dituangkan dalam DP3. 

Ketentuan dalam UU Perbendaharaan Negara 
menunjukkan bahwa kedudukan bendahara dalam 
pengelolaan keuangan negara menjadi semakin 
istimewa karena menjadi bagian dari pejabat 
perbendaharaan. Karena itu, jabatan bendahara 
tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara, hal 
tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 
(4) UU Perbendaharaan Negara. 

Dalam UU Perbendaharaan Negara, 
bendahara merupakan jabatan fungsional. Hal 
tersebut, di samping ingin menunjukkan adanya 
kemandirian posisi bendahara juga ingin 
menunjukkan bahwa untuk menduduki jabatan 
tersebut dibutuhkan kemampuan dan 
profesionalisme yang tinggi. Tuntutan 
profesionalisme tersebut tergambar jelas pada 
beberapa ketentuan yang mengatur mengenai 
bendahara, antara lain: 
1. Bendahara wajib menolak permintaan bayar 

yang tidak disertai bukti pengeluaran yang sah. 
Pasal 21 ayat (4) UU Perbendaharaan Negara 
menyebutkan kewenangan ini sebagai berikut: 
“Bendahara Pengeluaran wajib menolak 
perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada 
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ayat (3) tidak dipenuhi”. Sedangkan 
persyaratan yang dimaksudkan pada ayat (3) 
tersebut adalah (a) kelengkapan perintah 
pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, (b) 
kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum 
dalam perintah pembayaran, dan (c) 
ketersediaan dana yang bersangkutan. Pasal ini 
menuntut agar bendahara pengeluaran 
memiliki independency atau kemandirian dalam 
tugas/ pekerjaannya. Perintah bayar dari 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 
Anggaran wajib ditolak jika perintah tersebut 
tidak lengkap atau tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
walaupun secara struktural bendahara berada 
di bawah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 
Anggaran. 

2. Bendahara bertanggung jawab secara pribadi. 
Hal ini merupakan warning yang cukup efektif 
bagi setiap bendahara. Pasal 21 ayat (5) UU 
Perbendaharaan Negara menegaskan secara 
jelas akan hal ini, “Bendahara Pengeluaran 
bertanggung jawab secara pribadi atas 
pembayaran yang dilaksanakannya”. Atas dasar 
hal ini, bendahara dituntut untuk bekerja secara 
hati-hati. Sebab, kesalahan hitung ataupun 
kesalahan bayar akan menjadi tanggung 
jawabnya secara pribadi. 

3. Bendahara dibatasi dalam kegiatan 
perdagangan.  
Ketentuan dalam pasal 10 ayat (5) UU 
Perbendaharaan Negara mengatur bahwa 
“Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dilarang 
melakukan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan 
pemborongan dan penjualan jasa atau 
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ 
pekerjaan/ penjualan tersebut.” Pasal ini 
menuntut seorang bendahara konsentrasi 
penuh dalam mengemban jabatannya, tanpa 
membuka kesempatan untuk melakukan 
pekerjaan tambahan di bidang perdagangan 
dan sejenisnya. 

4. Jika terjadi kerugian negara yang dilakukan 
oleh bendahara maka pengenaan ganti 
kerugiannya langsung ditangani oleh BPK. 
“Pengenaan ganti kerugian negara/ daerah 
terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan”, demikian disebutkan 
dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perbendaharaan 
Negara. Penetapan oleh pihak eksternal (BPK) 
tentu berbeda secara psikologis maupun 
dampak yang akan ditanggung oleh bendahara 
yang bersangkutan. 

Sejalan dengan pilar utama negara hukum, 
yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini 
tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal 

dari peraturan perundang-undangan, artinya 
sumber wewenang bagi pemerintah adalah 
peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, 
kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 
tiga cara, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat. 

Jika dilihat dari sumber kewenangan yang 
diperoleh bendahara dalam melaksanakan 
kegiatannya, secara eksplisit bendahara 
melaksanakan kegiatannya berdasarkan delegasi 
yang diberikan oleh kementerian negara/ lembaga. 

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud 
dengan delegasi adalah “pelimpahan kewenangan 
dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang 
lebih tinggi kepada Badan dan/ atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung 
jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya 
kepada penerima delegasi.” 

Dalam hal pelimpahan wewenang 
pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-
syarat sebagai berikut: 
a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi 

(delegans) tidak dapat lagi menggunakan 
sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, artinya 
delegasi hanya dimungkinkan kalau ada 
ketentuan untuk itu dalam peraturan 
perundang-undangan; 

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam 
hubungan hierarki kepegawaian tidak 
diperkenankan adanya delegasi; 

d. Kewajiban memberikan keterangan 
(penjelasan), artinya delegans berhak untuk 
meminta penjelasan tentang pelaksanaan 
wewenang tersebut; 

e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya 
delegans memberikan instruksi (petunjuk) 
tentang penggunaan wewenang tersebut.25 

4.2. Prinsip Good Governance Dalam 
Pengelolaan Keuangan Negara 

Wacana baru tentang good governance 
muncul setelah berbagai lembaga pembiayaan 
internasional mempersyaratkan good governance 
dalam berbagai program bantuannya. “Meskipun 
good governance populer di Indonesia namun 
hingga saat ini belum ada istilah baku dalam 

                                                
25 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 

cetakan ke-8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2013), hlm. 105. 
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bahasa Indonesia baik untuk governance maupun 
untuk good governance.”26   

Menurut Ganie-Rochman, pengertian good 
governance memiliki empat unsur utama yaitu 
accountability, adanya kerangka hukum (rule of 
law), informasi dan transparansi.  Dalam kaitannya 
dengan akuntabilitas, Hughes menegaskan bahwa 
“government organizations are created by the 
public, for the public, and need to be accountable to 
it”.  Dengan kata lain, organisasi pemerintah dibuat 
oleh publik dan karenanya perlu 
mempertanggungjawabkannya kepada publik. 
Brautigam membedakan akuntabilitas ke dalam 3 
jenis besar, yaitu akuntabilitas politik, 
akuntabilitas ekonomi, dan akuntabilitas hukum. 
Akuntabilitas hukum mengandung pengertian 
bahwa rakyat harus memiliki keyakinan bahwa 
unit-unit pemerintahan atau satuan kerja 
pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum atas segala tindakannya.27  

Diuraikan lebih lanjut oleh Daniri bahwa 
dalam penerapan good governance harus tercermin 
tiga karakteristik, yakni: Pertama, praktek good 
governance harus memberi ruang kepada pihak di 
luar penyelenggara negara untuk berperan optimal 
sehingga memungkinkan adanya sinergi antar 
berbagai pihak. Kedua, terkandung nilai-nilai 
dalam praktek good governance yang membuat 
penyelenggara negara maupun swasta dapat 
bekerja lebih efektif dalam mewujudkan 
kesejahteraan rakyat. Ketiga, praktek good 
governance adalah praktek bernegara yang bersih 
dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada 
kepentingan publik.28 

Dari sudut pandang hukum administrasi, 
konsep good governance berkaitan dengan 
aktivitas pelaksanaan fungsi untuk 
menyelenggarakan kepentingan umum. Good 
governance berkenaan dengan penyelenggaraan 
tiga tugas dasar pemerintah, yaitu: 
1. Menjamin keamanan setiap orang dan 

masyarakat (to guarantee the security of all 
persons and society itself). 

2. Mengelola suatu struktur yang efektif untuk 
sektor publik, sektor swasta dan masyarakat (to 
manage an effective framework for the public 
sector, the private sector and civil society). 

3. Memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang 
lainnya dengan kehendak rakyat (to promote 

                                                
26  Philipus M. Hadjon et al., Op.Cit., hlm. 3. 
27  Philipus M. Hadjon et al., Op.Cit., hlm. 40-41. 
28 Mas Achmad Daniri, Sambutan Ketua Komite 

Nasional Kebijakan Governance, Pedoman 
Umum Good Public Governance, KNKG, Jakarta, 
2008. 

economic, social and other aims in accordance 
with the wishes of the population).29 

Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan 
situasi kondusif untuk melaksanakan Good Public 
Governance (selanjutnya disingkat dengan GPG) 
diperlukan tiga pilar, yaitu negara, dunia usaha 
(sektor swasta) dan masyarakat.  

Negara harus merumuskan dan menerapkan 
GPG sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan 
fungsi, tugas dan kewenangannya. Negara juga 
berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif 
yang memungkinkan penyelenggara negara dan 
jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik. 
Negara diharapkan mampu menjalankan 
fungsinya, antara lain: menciptakan kondisi politik, 
ekonomi dan sosial yang stabil; membuat 
peraturan yang efektif dan berkeadilan; 
menyediakan public service yang efektif dan 
accountable; menegakkan Hak Asasi Manusia 
(HAM); melindungi lingkungan hidup; mengurus 
standar kesehatan dan standar keselamatan publik. 

 Dunia usaha (sektor swasta) harus 
merumuskan dan menerapkan good corporate 
governance (selanjutnya disingkat dengan GCG) 
dalam melakukan usahanya sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas nasional. Dunia usaha 
juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif 
memberikan masukan dalam perumusan dan 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan publik yang berkaitan dengan sektor 
usahanya. Secara konkrit, sektor swasta harus 
melaksanakan fungsinya, antara lain: menjalankan 
industri, menciptakan lapangan kerja, 
menyediakan insentif bagi karyawan, 
meningkatkan standar hidup masyarakat, 
memelihara lingkungan hidup, menaati peraturan, 
transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada 
masyarakat dan menyediakan kredit bagi 
pengembangan ekonomi kemasyarakatan. 

Masyarakat harus melakukan kontrol sosial 
secara efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas 
dan kewenangan negara. Masyarakat juga 
berkewajiban untuk berpartisipasi aktif 
memberikan masukan dalam perumusan dan 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan publik. Masyarakat dituntut untuk 
memiliki pengetahuan dan kemampuan agar dapat 
melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan 
bertanggung jawab, dan meningkatkan konsolidasi 
sumberdaya agar dapat memberikan kontribusi 
secara maksmimal, sehingga hak-hak masyarakat 
dapat terlindungi dan terpenuhi. 

Pengaturan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 
Keuangan Negara mencantumkan bahwa asas-asas 
umum, yaitu: efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

                                                
29 Philipus M. Hadjon et al., Op.Cit, hlm. 9-10. 
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dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya pada 
bagian penjelasan undang-undang tersebut 
disebutkan asas-asas umum lain yang dianut, yaitu: 
asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan 
asas spesialitas maupun asas-asas baru. Dalam 
penjelasan diuraikan bahwa asas-asas yang dianut 
dalam UU Keuangan Negara adalah penjabaran 
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 
1945, dimana sebagian yang sudah lama dikenal 
tidak dicantumkan dalam batang tubuh (sebagai 
norma hukum) sedangkan yang baru (merupakan 
best practice) dicantumkan dalam batang tubuh 
undang-undang.  

Dalam hal ini, terdapat beberapa asas yang 
dicantumkan dalam norma peraturan perundang-
undangan. Terkait dengan hal tersebut, Scholten 
mengemukakan bahwa sebuah asas hukum 
(rechtsbeginsel) bukanlah sebuah aturan hukum 
(rechtsregel). Untuk dapat dikatakan sebagai 
aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu 
umum sehingga ia atau bukan apa-apa atau 
berbicara terlalu banyak (of niets of veel te veel 
zeide). Penerapan asas hukum secara langsung 
melalui jalan subsumsi atau pengelompokkan 
sebagai aturan tidaklah mungkin, karena itu 
terlebih dulu perlu dibentuk isi yang lebih 
kongkrit.30   

Indrati menyatakan bahwa “dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku saat ini terdapat kecenderungan 
untuk meletakkan asas-asas hukum atau asas-asas 
pembentukan undang-undang ke dalam salah satu 
pasal-pasal awal, atau dalam Bab Ketentuan 
Umum.”31 Apabila hal tersebut dilakukan, maka hal 
itu tidaklah sesuai dengan pendapat Scholten di 
atas, atau dengan perkataan lain peraturan 
perundang-undangan tersebut sudah menjadikan 
suatu asas hukum atau asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan menjadi suatu 
norma hukum. Sebagai suatu norma hukum hal 
tersebut akan berakibat adanya suatu sanksi 
apabila asas tersebut tidak dipenuhi atau tidak 
dilaksanakan. 

Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip 
good governance berarti mempertegas arti 
pentingnya penerapan prinsip-prinsip good 
governance, namun sebaiknya asas-asas yang 
dimasukkan harus diuraikan lebih lanjut dengan 
jelas di dalam pasal-pasal undang-undang dan 
dijelaskan pada bagian penjelasan. Selain itu dalam 
peraturan yang ada, belum diatur tentang sanksi 

                                                
30 Maria Farida Indrati, Ilmu Per-Undang-Undang-

an: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan 
(Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 253. 

31 Ibid., hlm. 264-265. 

apabila asas-asas yang diterapkan sebagai norma 
tersebut tidak dilaksanakan. 

Pembayaran belanja pemerintah pusat dapat 
dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) 
atau tunai. Pembayaran langsung (LS) adalah 
dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas 
negara ke rekening pihak ketiga/ penyedia barang 
melalui KPPN berdasarkan Surat Perintah 
Membayar (SPM) yang diajukan oleh Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA). Cara kedua adalah 
dengan tunai atau penerbitan cek oleh bendahara 
pengeluaran kepada pihak ketiga/ penyedia barang 
yang dananya berasal dari Uang Persediaan (UP) 
yang dikelola oleh bendahara.  

Dari mekanisme pelaksanaan pembayaran 
belanja dapat dilihat bahwa dalam proses 
pelaksanaan anggaran belanja terdapat interaksi 
antara unsur-unsur dalam good governance, yaitu 
masyarakat, swasta, dan pemerintah. Swasta dan 
masyarakat menyerahkan barang/ jasa kepada 
pemerintah dan sekaligus menerima pelayanan 
publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. 
Dengan kata lain, dalam pelaksanaan anggaran 
belanja, penerapan prinsip partisipasi masyarakat 
dan swasta mutlak diperlukan karena tidak 
mungkin pemerintah memproduksi sendiri 
kebutuhan pengadaan barang dan jasa. 

Good governance dalam konteks pengelolaan 
keuangan negara tidak boleh identik dengan 
proses pencairan anggaran yang lama dan rumit, 
tetapi harus diwujudkan dalam proses yang tepat 
waktu dan relatif sederhana dengan tetap 
memperhatikan asas kepatutan dan kepantasan. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat 
kesimpulan sebagai berikut: 

a. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam suatu satuan organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. Dimana, sampai saat ini 
dalam prakteknya jabatan bendahara belum 
dikategorikan sebagai jabatan fungsional 
seperti halnya jabatan guru, dosen, dan 
peneliti. Sebagai konsekuensinya, bendahara 
tidak mendapatkan tunjangan jabatan. Hal ini 
mengakibatkan keadaan ideal yang diinginkan 
oleh undang-undang tidak sepenuhnya dapat 
terwujud; 

b. Good governance merupakan suatu kondisi 
ideal dimana terbangun relasi sinergis dan 
sejajar antara dunia usaha (sektor swasta), 
pemerintah dan masyarakat sipil, sebagai 
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sebuah upaya untuk mewujudkan 
penyelenggaraan pengelolaan keuangan 
negara yang bersih, responsif, dilaksanakan 
dan dipertangungjawabkan berdasarkan 
peraturan yang berlaku. Dimana, prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan negara bersumber 
pada Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Pemakaian 
kata “terbuka” dan “bertanggung jawab” 
dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tersebut 
mencerminkan bahwa sejak awal sudah ada 
kesadaran dan harapan dari pembuat undang-
undang akan pentingnya penerapan good 
governance dalam pengelolaan keuangan 
negara. 

5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan 
di atas, maka diberikan saran sebagai berikut: 

a. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU 
Perbendaharaan Negara mengatur adanya 
fungsionalisasi jabatan bendahara, maka 
diharapkan agar pembentukan jabatan 
fungsional bagi bendahara harus segera 
dilaksanakan, sehingga kedudukan maupun 
tanggung jawabnya menjadi jelas dan keadaan 
ideal yang diinginkan oleh undang-undang 
sepenuhnya dapat terwujud. Karena 
jabatannya yang bersifat fungsional, maka 
bendahara mempunyai tanggung jawab secara 
pribadi terhadap pembayaran yang 
dilaksanakannya, sehingga jabatan bendahara 
tidak dapat dirangkap oleh pejabat lainnya; 

b. Perlu disusun suatu peraturan teknis tentang 
penerapan prinsip-prinsip good governance 
dalam pengelolaan keuangan negara yang 
mengacu pada pedoman umum Good Public 
Governance (GPG) untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas informasi 
anggaran dan mendorong partisipasi 
masyarakat. Dimana, kesejahteraan rakyat 
diharapkan akan meningkat seiring dengan 
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan anggaran belanja pemerintah 
pusat. 
 

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
Berdasarkan uraian di atas, penulis 

menemukan bahwa: 

a. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan pengembangan pemikiran 
terhadap kedudukan bendahara, terutama 
sesudah diundangkannya UU Perbendaharaan 
Negara serta landasan pemikiran yang 
melandasi pemberian jabatan fungsional bagi 
bendahara; 

b. Dari sisi praktis, hendaknya pembentukan 
jabatan fungsional bagi bendahara harus 

segera dilaksanakan, sehingga kedudukan 
maupun tanggung jawabnya menjadi jelas dan 
keadaan ideal yang diinginkan oleh undang-
undang sepenuhnya dapat terwujud. 
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 This study analyzes the implementation of the Village Fund Program and 
the cause of the delay in absorption of the fund in 2015 in Pacitan District. 
The Village Fund Program as a central government program was 
implemented at the first time in 2015. The Civil Society and Village 
Empowerment Board (BPMPD) was investigated with regard to a sample 
of seven villages in Pacitan District. The research method is descriptive 
qualitative analysis, with data collected by conducting interviews and 
collecting documentation. The results reveal that the delay in absorption 
was caused by deficient regulations, which were subsequently revised in 
April 2015 to improve the implementation of the Village Fund Program. 
As a result, the Program implementation timeline is shifting from the 
initial plan. On the other hand, the BPMPD of Pacitan District faced 
difficulties in interpreting the regulations regarding the implementation 
of the Program from three line ministries. 

  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Dana 
Desa dan mencari penyebab terjadinya keterlambatan penyerapan 
dana desa pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 
Pacitan. Penelitian dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan mengambil tujuh desa sebagai 
sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif, yang sumber datanya diperoleh dengan melaksanakan 
wawancara dan dari sumber dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan Dana Desa disebabkan 
oleh ketidaksempurnaan peraturan yang mendasari pelaksanaan 
Program Dana Desa. Akibatnya, pada bulan April 2015 dilakukan 
perubahan peraturan pelaksanaan Program Dana Desa yang 
berdampak pada bergesernya timeline pelaksanaan program tersebut. 
Di samping itu, BPMPD Kabupaten Pacitan menghadapi kendala dalam 
penginterpretasian peraturan terkait pelaksanaan Program Dana Desa 
dari tiga kementerian terkait. 
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1. PENDAHULUAN 

Desa merupakan unit organisasi pemerintah 
yang berhadapan langsung dengan masyarakat. 
Dengan demikian, desa mempunyai peranan yang 
sangat strategis dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan 
tugas di bidang pelayanan publik. Sudah 
selayaknya apabila pemerintah memberikan 
perhatian yang lebih besar terhadap desa guna 
terciptanya pondasi pemerintahan yang kokoh dan 
kuat. Desentralisasi kewenangan yang lebih luas 
diperlukan untuk menguatkan otonomi desa 
menuju kemandirian desa dengan disertai 
pembiayaan yang didukung bantuan sarana dan 
prasarana yang memadai. 

Pada tahun 2014, untuk menyesuaikan 
peraturan tentang desa dengan perkembangan 
zaman agar dapat mewadahi segala kepentingan 
dan kebutuhan masyarakat, diterbitkanlah 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. Salah satu poin yang paling krusial dalam 
undang-undang tersebut yaitu mengenai keuangan 
desa. Disebutkan dalam Pasal 72 ayat (1), salah 
satu pendapatan desa yaitu dana yang bersumber 
dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Menindaklanjuti Undang-Undang 
Desa tersebut, diterbitkanlah Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 menyebutkan bahwa desa diberi 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan 
prioritas desa. Hal itu berarti Dana Desa akan 
digunakan untuk mendanai keseluruhan 
kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan 
prioritas. Mengingat Dana Desa bersumber dari 
belanja pemerintah pusat, untuk mengoptimalkan 
penggunaan Dana Desa, pemerintah diberikan 
kewenangan untuk menetapkan prioritas 
penggunaan Dana Desa. Hal ini dimaksudkan agar 
program pembangunan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa dapat berjalan dengan baik. 

Pelaksanaan Dana Desa dimulai pada tahun 
2015. Dana Desa telah dialokasikan dalam APBN 
2015 sebesar Rp9.066.200.000.000,-. Alokasi Dana 
Desa tersebut bertambah menjadi 
Rp20.766.200.000.000,- pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-
P) 2015 atau sebesar 3,23% dari total Dana 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2015 
yang berjumlah Rp643.834.541.175.000,-. 

Menurut Direktur Jenderal Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian 
Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal 
(Kemendes PDTT), sebanyak Rp16,5 triliun Dana 
Desa (80%) dari total Dana Desa Rp20,766 triliun 

untuk tahun 2015 telah disalurkan dari pusat ke 
daerah kabupaten/ kota. Namun demikian, sampai 
dengan bulan Oktober 2015 baru sekitar Rp7,091 
triliun (45%) yang telah dicairkan ke rekening kas 
desa.1 Berawal dari pernyataan tersebut,  terdapat 
indikasi adanya suatu hambatan dalam penyaluran 
Dana Desa pada tahun 2015. 

 
2. KERANGKA TEORI DAN PENGEM-

BANGAN HIPOTESIS 

2.1. Keuangan Negara 

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua 
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan 
milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak 
dan kewajiban tersebut. Menurut Saidi (2011), 
keuangan negara dalam arti luas mengandung 
substansi yang tidak terbatas hanya pada anggaran 
pendapatan dan belanja negara saja, tetapi 
merupakan suatu kesatuan dari: APBN, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keuangan 
negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).2  

2.2. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 
3 berbunyi: “Keuangan Negara dikelola secara 
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan dan kepatutan.” Saidi (2011) mengatakan 
bahwa pejabat yang ditugaskan melakukan 
pengelolaan keuangan negara, seyogyanya 
memerhatikan dan menerapkan asas-asas hukum 
yang mendasarinya.3 Hal ini dimaksudkan agar 
pejabat tersebut mampu meningkatkan pelayanan 
dalam pengelolaan keuangan negara. Peningkatan 
pelayanan merupakan wujud pengabdian dengan 
tetap berpatokan pada asas-asas pengelolaan 
keuangan negara. 

2.3. Keuangan Daerah 

Halim, et al. (2010) dalam Danial, et al. (2014) 
menyatakan bahwa keuangan daerah dapat 
diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang 
dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik 
berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan 
kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ 

                                                
1  www.kemendes.com diakses pada tanggal 27 

Oktober 2015. 
2  M.D. Saidi, Hukum Keuangan Negara, Edisi 

Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).   
3   Ibid. 
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dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi 
serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan 
perundangan yang berlaku.4 

Mardiasmo (2002) dalam Subroto (2009) 
mengemukakan bahwa secara garis besar 
manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi 
dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah 
dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi 
terhadap pengelolaan keuangan daerah dan 
pembiayaan pembangunan daerah mempunyai 
implikasi yang sangat luas. Kedua komponen 
tersebut akan sangat menentukan kedudukan 
suatu pemerintah daerah dalam rangka 
pelaksanaan otonomi daerah.5 

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan 
bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan 
secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 
dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas 
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 
masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014, pengelolaan kekayaan milik desa 
dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan 
umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, 
efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian 
nilai ekonomi.  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 66 ayat (1) 
menyebutkan bahwa keuangan daerah harus 
dikelola secara tertib, taat kepada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memerhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat 
untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan 
keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan 
kinerja yang berorientasi pada output, serta prinsip 
tata pemerintahan yang baik (good governance).  

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 39 
menyebutkan bahwa pendekatan anggaran kinerja 
adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan 
pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi 
biaya yang telah ditetapkan). Kinerja 
mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan 
publik dan harus berpihak pada kepentingan 

                                                
4  H.K. Danial, et al., Analisis Belanja Modal Dan 

Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Kota Tomohon. Jurnal EMBA, 2014, 
Vol. 2 No. 2, hlm. 850–858. 

5  A. Subroto, Akuntabilitas Pengelolaan Dana 
Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan 
Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 
2008), 2009. 

publik, yang artinya memaksimalkan penggunaan 
anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
daerah.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap pengguna 
anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara 
penerimaan/ pengeluaran, dan orang atau badan 
yang menerima atau menguasai uang/ barang/ 
kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan 
penatausahaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Sementara itu, pejabat yang 
menandatangani atau mengesahkan dokumen yang 
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar 
penerimaan/ pengeluaran atas pelaksanaan APBD 
bertanggung jawab atas kebenaran material dan 
akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti 
tersebut. Kedua hal tersebut merupakan asas 
umum penatausahaan keuangan daerah. 

2.4. Desentralisasi 

Menurut Nadir (2013), desentralisasi adalah 
sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya 
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah di tingkat bawah untuk 
mengurus pemerintahannya sendiri.6 Tujuan dari 
desentralisasi yaitu untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan pemerintah 
kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan 
demikian, desentralisasi menunjukkan sebuah 
bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. 
Di Indonesia, desentralisasi diwujudkan dalam 
bentuk otonomi daerah. Menurut Bird dan 
Vaillancourt (2000) dalam Putera (2009), 
desentralisasi dalam kaitannya dengan derajat 
kemandirian pengambilan keputusan yang diambil 
daerah memiliki tiga varian. Pertama, 
desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab 
yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat 
ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah 
daerah. Kedua, pendelegasian berhubungan 
dengan suatu situasi, yaitu daerah yang bertindak 
sebagai wakil pemerintah untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. 
Ketiga, devolusi berhubungan dengan pemberian 
kewenangan kepada daerah untuk 
mengimplementasikan dan memutuskan apa yang 
perlu dikerjakan.7 

                                                
6  S. Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi 

Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Jurnal Politik Profetik, 2013, Vol. 1 No. 1, hlm. 
82–98. 

7  R.E. Putera, Hubungan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten dengan Pemerintah Nagari dalam 
Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten 
Tanah Datar. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 
2009, Vol. 9 No. 1, hlm. 12–21. 
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2.5. Dana Desa   

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana 
Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang 
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 
APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
Filosofi dari Dana Desa yaitu untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa 
melalui peningkatan pelayanan publik di desa, 
memajukan perekonomian desa, mengatasi 
kesenjangan pembangunan antar desa, serta 
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari 
pembangunan. 

Dalam PP Nomor 22 tahun 2015 tentang 
Perubahan atas PP Nomor 6 tahun 2014 
ditentukan mengenai perhitungan pembagian 
besaran Dana Desa. Dana Desa setiap kabupaten/ 
kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana Desa 
dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan 
alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan 
memerhatikan jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 
geografis desa setiap kabupaten/ kota. 

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh 
indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 
indeks kemahalan konstruksi bersumber dari 
kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang statistik. Dana Desa setiap kabupaten/ kota 
ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai 
rincian APBN.  

Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/ 
kota, bupati/ walikota menetapkan Dana Desa 
untuk setiap desa di wilayahnya. Dana Desa setiap 
desa dihitung berdasarkan alokasi dasar dan 
alokasi yang dihitung dengan memerhatikan 
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 
dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat 
kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks 
Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh 
faktor yang terdiri atas: ketersediaan prasarana 
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan 
aksesibilitas/transportasi. Data jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 
kesulitan geografis setiap desa bersumber dari 
kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang statistik.  

Untuk tahun anggaran 2015, alokasi dasar 
dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara 
merata kepada setiap desa sebesar 90% dari 
alokasi Dana Desa. Penyaluran Dana Desa 
dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran 
berjalan dengan ketentuan: 
- tahap I pada bulan April sebesar 40%; 

- tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; 
- tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%. 

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan 
paling lambat pada minggu kedua. Penyaluran 
tersebut dilakukan paling lama 14 (empat belas) 
hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum 
Daerah. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas 
Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum 
Daerah (RKUD) dilakukan dengan syarat peraturan 
bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian 
dan penetapan besaran Dana Desa telah 
disampaikan kepada menteri dan APBD 
kabupaten/ kota telah ditetapkan. Penyaluran 
Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa 
dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) ditetapkan. Apabila APBDes 
belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa 
dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan 
bupati/ walikota. 

Dalam hal bupati/ walikota tidak 
menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan, 
menteri dapat melakukan penundaan penyaluran 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan/ atau Dana Bagi 
Hasil (DBH) yang menjadi hak kabupaten/ kota 
yang bersangkutan. 

Dana Desa digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 
Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Prioritas 
penggunaan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi (Mendes PDTT), dilengkapi dengan 
pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana 
Desa. Bupati/ walikota dapat membuat pedoman 
teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai 
pedoman umum kegiatan. 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun 
2015 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2015. Dalam peraturan ini 
disebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk 
menyelenggarakan dua bidang, yaitu:  

a. Pembangunan Desa 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk 
pembangunan desa diatur dalam Permendes PDTT 
Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 10. Dana Desa 
dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan 
desa yaitu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan, melalui: 
- Pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain: 

pengembangan pos kesehatan desa dan 
Polindes; pengelolaan dan pembinaan 
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Posyandu; dan pembinaan dan pengelolaan 
pendidikan anak usia dini. 

- Pembangunan sarana dan prasarana desa, yang 
di antaranya dapat meliputi: pembangunan dan 
pemeliharaan jalan desa; pembangunan dan 
pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan 
dan pemeliharaan embung desa; pembangunan 
energi baru dan terbarukan; pembangunan dan 
pemeliharaan sanitasi lingkungan; 
pembangunan dan pengelolaan air bersih 
berskala desa; pembangunan dan pemeliharaan 
irigasi tersier; pembangunan dan pemeliharaan 
serta pengelolaan saluran untuk budi daya 
perikanan; dan pengembangan sarana dan 
prasarana produksi di desa. 

- Pengembangan potensi ekonomi lokal, meliputi: 
pembangunan dan pengelolaan tempat 
pelelangan ikan; pengelolaan padang gembala; 
pengembangan Desa Wisata, pendirian dan 
pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM 
Desa), pembangunan dan pengelolaan tambatan 
perahu; pembangunan dan pengelolaan energi 
mandiri; pengembangan ternak secara kolektif; 
pembangunan dan pengelolaan lumbung 
pangan; pengembangan benih lokal; 
pembangunan dan pengelolaan keramba jaring 
apung; pembuatan pupuk dan pakan organik; 
pengembangan teknologi tepat guna 
pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan 
pembangunan dan pengelolaan pasar desa.  

- Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan, meliputi: komoditas 
tambang mineral bukan logam; komoditas 
tambang batuan; rumput laut; hutan milik desa; 
dan pengelolaan sampah. 

b. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari 
APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa 
diatur dalam Permendes PDTT Nomor 5 tahun 
2015 Pasal 11. Penggunaan untuk pemberdayaan 
masyarakat desa terutama ditujukan untuk 
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan 
akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan 
pencapaian target RPJM Desa RKP Desa setiap 
tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup: 
- peningkatan kualitas proses perencanaan desa; 
- mendukung kegiatan ekonomi baik yang 

dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh 
kelompok usaha masyarakat desa lainnya; 

- pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader 
Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

- pengorganisasian melalui pembentukan dan 
fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan 
hukum kepada warga masyarakat desa; 

- penyelenggaraan promosi kesehatan dan 
gerakan hidup bersih dan sehat; 

- mendukung kegiatan desa dan masyarakat atas 
pengelolaan hutan desa dan hutan 
kemasyarakatan; dan 

- peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 
melalui: kelompok usaha ekonomi produktif; 
kelompok perempuan; kelompok tani; 
kelompok masyarakat miskin; kelompok 
nelayan; kelompok pengrajin; kelompok 
pemerhati dan perlindungan anak; kelompok 
pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi desa. 

Dalam Surat Keputusan Bersama Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ, Nomor 
959/KMK.07/2015, Nomor 49 Tahun 2015 tentang 
Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 disebutkan 
bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai 
pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan sarana 
prasarana dan pengembangan infrastruktur. Dalam 
suatu proyek infrastruktur, penjadwalan waktu 
berperan sangat penting dalam menentukan 
keberhasilan pelaksanaan proyek. Menurut Kareth 
et al. (2012) pengaturan waktu atau penjadwalan 
dari kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam suatu 
proyek dimaksudkan agar suatu proyek dapat 
berjalan dengan lancar dan efektif.8  Oleh karena 
itu, pihak pelaksana dari suatu proyek biasanya 
membuat jadwal kegiatan atau time schedule.  

Sudarsana (2008) menyebutkan bahwa pada 
tahap pelaksanaan suatu proyek terdapat tiga jenis 
sumber daya utama suatu proyek. Sumber daya 
yang terbatas tersebut yaitu biaya, mutu, dan 
waktu.9 Perencanaan, penjadwalan, dan 
pengendalian merupakan langkah penting agar 
tujuan pelaksanaan proyek dengan sumber daya 
terbatas dapat tercapai. Masih menurut Kareth, et 
al. (2012), usaha memperpendek durasi proyek 
terhadap durasi normalnya akan memerlukan 
peningkatan sumber daya seperti tenaga kerja, 
material, dan lain sebagainya. Hal ini mempunyai 
risiko terjadinya penambahan biaya langsung, atau 
dengan kata lain akan menyebabkan 
pemborosan.10 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
penelitian terdahulu sebagai referensi, yaitu 
                                                
8  M. Kareth, et al., Analisis Optimalisasi Waktu 

dan Biaya Dengan Program Primavera 6.0 
(Studi Kasus: Proyek Perumahan Puri Kelapa 
Gading). Jurnal Sipil Statik, 2012, Vol. 1 No. 1, 
hlm. 53-59. 

9  D.K. Sudarsana, Pengendalian biaya dan jadual 
terpadu pada proyel konstruksi. Jurnal Ilmiah 
Teknik Sipil, 2008, Vol. 12 No. 2, hlm. 117-125. 

10  Ibid. 
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Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan 
Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang 
diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Kajian yang dilakukan mengambil sampel 
pada lima kabupaten yaitu: Kabupaten Bogor, 
Kabupaten Klaten, Kabupaten Kampar, Kabupaten 
Gowa, dan Kabupaten Magelang. Metode untuk 
memperoleh data dilakukan dengan cara  observasi 
lapangan, studi dokumentasi dari pelaporan, dan 
melakukan focused group discusion. Hasil kajian ini 
menemukan adanya potensi masalah dalam 
pengelolaan keuangan desa, yaitu: potensi masalah 
dalam regulasi dan kelembagaan; potensi masalah 
dalam tata laksana; potensi masalah dalam 
pengawasan; dan potensi masalah dalam sumber 
daya manusia. Kajian yang dilakukan oleh KPK 
tersebut dilakukan terhadap pengelolaan keuangan 
desa yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana 
Desa secara umum dengan tujuan untuk 
mendeteksi potensi korupsi dalam pengelolaan 
keuangan desa. Sedangkan penelitian ini 
difokuskan pada keterlambatan dalam penyerapan 
Dana Desa tahun 2015. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN  
3.1. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan 
program Dana Desa Tahun 2015 pada Kabupaten 
Pacitan. Dana Desa merupakan bagian dari Dana 
Transfer ke Daerah pada APBN. Menurut KPK 
(2015), besaran anggaran Dana Desa dalam APBN 
tahun anggaran 2015 merupakan realokasi dari: 
a.  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian 
Dalam Negeri. 

b.  Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 
Perdesaan dan Program Pembangunan 
Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dari 
Kementerian Pekerjaan Umum.11 

Kabupaten Pacitan berdasarkan perhitungan 
dari APBN tahun anggaran 2015 mendapatkan 
Dana Desa sebesar Rp24.929.695.349,-. Jumlah 
tersebut naik menjadi Rp46.754.834.000,- setelah 
adanya APBN-P tahun 2015. Dana Desa ini akan 
dibagi kepada masing-masing desa melalui formula 
pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan 
Evaluasi Dana Desa. 

Kondisi fisik suatu wilayah mempunyai 
peranan penting dalam penelitian ini untuk 
mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu 

                                                
11  Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Hasil 

Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi 
Dana Desa Dan Dana Desa, (Jakarta: KPK, 2015), 
hlm. 9. 

kawasan tersebut. Keadaan fisik suatu kawasan 
berfungsi sebagai wahana atau penampung 
aktivitas penduduk dan juga sebagai suatu sumber 
daya alam. Dengan demikian, kondisi fisik suatu 
wilayah akan sangat memengaruhi perkembangan 
kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas 
penduduk. 

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu 
Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di 
pesisir selatan Pulau Jawa, tepatnya berada di 
antara 110º 55′-111º 25′ Bujur Timur dan 7º 55′- 
8º 17′ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 
1.389,87 km² atau 138.987,16 ha. Sekitar 21% dari 
luas Kabupaten Pacitan merupakan kawasan 
pegunungan kapur (karst) dengan topografi 85% 
wilayah berbukit sampai bergunun. Gunung-
gunung kecil lebih kurang berjumlah 300 buah 
menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan 
dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan 
Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang 
selatan Pulau Jawa. Selebihnya, 10% bergelombang 
dan 5% wilayah datar. Kabupaten Pacitan memiliki 
luas tanah sawah sebesar 130,15 km² atau sekitar 
9,36% dan luas tanah kering 1.259,72 km² atau 
sekitar 90,64%. Sebagian besar tanah sawah 
tersebut merupakan sawah tadah hujan sebesar 
51,53%, dan sisanya tanah kering untuk tanaman 
kayu-kayuan sebesar 35,89%. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh 
peneliti. Menurut Sugiyono (2009), data sekunder 
adalah data yang tidak langsung memberikan data 
kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui 
orang lain atau mencari melalui dokumen. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 
kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa 
hasil wawancara dan literatur-literatur yang 
mendukung. Data kuantitatif berupa data keuangan 
yaitu data anggaran, realisasi, penyerapan Dana 
Desa, dan APBDesa. 

3.3. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini mengambil tujuh desa sebagai 
sampel, yaitu Purworejo, Mentoro, Banjarsari, 
Borang, Pagutan, Poko, dan Candi. Desa-desa 
sampel diambil dari tiga kecamatan yang berbeda 
dengan metode purposive sampling. Purposive 
sampling digunakan dalam pemilihan kecamatan, 
yaitu pengambilan Kecamatan Pacitan yang 
merupakan pusat pemerintahan Kabupaten 
Pacitan. Kecamatan Pacitan merupakan kecamatan 
yang mendapatkan Dana Desa paling cepat. Sampel 
berikutnya yaitu Kecamatan Arjosari dan 
Kecamatan Pringkuku sebagai pembanding, karena 
kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan 
yang paling akhir mendapatkan dana desa tahap 
pertama. Pengambilan desa-desa sampel pada 
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masing-masing kecamatan dilakukan berdasarkan 
keanekaragaman topologi wilayah desa tersebut. 

Penelitian juga dilakukan pada BPMPD 
Kabupaten Pacitan yang merupakan unsur 
pelaksana bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa yang bertugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 
pada Kabupaten Pacitan.  

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh dari wawancara yang 
dilakukan oleh penulis terhadap narasumber. Data 
sekunder diperoleh dari studi pustaka yang penulis 
lakukan terhadap peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen penganggaran, karya tulis, dan 
literatur terkait. Selain itu, peneliti menggunakan 
data yang diperoleh dari internet. 

3.5. Sarana Penelitian 

Selain wawancara yang dilakukan secara 
langsung, untuk memudahkan proses penelitian, 
penulis juga menggunakan sarana komunikasi 
berupa telepon, surat elektronik, percakapan 
digital, dan media komunikasi lainnya untuk 
mengumpulkan data. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan yaitu 
menggunakan analisis data kualitatif terhadap 
hasil wawancara, buku, penelitian, jurnal, dan 
dokumen-dokumen pendukung. Data dianalisis 
menggunakan metode deskriptif. Penulis akan 
menguraikan pelaksanaan Dana Desa, 
permasalahan yang terjadi, dan menguraikan 
faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan 
penyerapan Dana Desa di Kabupaten Pacitan.  

Penulis juga melakukan teknik triangulasi 
yaitu membandingkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber untuk memeriksa dan 
menentukan validitas data yang diperoleh. 
 
4. HASIL PENELITIAN 
4.1. Keterlambatan Pelaksanaan Program 

Dana Desa 

Penyerapan Dana Desa di Kabupaten Pacitan 
tahun 2015 mengalami keterlambatan. 
Berdasarkan wawancara dengan pelaksana teknis 
Dana Desa BPMPD Kabupaten Pacitan pada tanggal 
28 Desember 2015, Laporan Realisasi Penggunaan 
Dana Desa Semester 1 tahun 2015 tidak dibuat 
dikarenakan sampai dengan semester 1 berakhir 
belum ada dana yang terserap. Keterangan lebih 
lanjut, Dana Desa di samping belum terserap juga 
belum disalurkan ke desa-desa. Sampai dengan 
pertengahan bulan September, belum ada Dana 
Desa yang disalurkan dari kabupaten ke desa-desa 
di Kabupaten Pacitan. 

Dana Desa pertama kali disalurkan pada 
tanggal 22 September 2015 untuk desa-desa di 
wilayah Kecamatan Pacitan. Sementara penyaluran 
Dana Desa tahap pertama paling akhir pada tanggal 
9 Oktober 2015 untuk wilayah Kecamatan Arjosari.  

Realisasi penyaluran Dana Desa dari 
kabupaten ke desa-desa di wilayah Kabupaten 
Pacitan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahap 1 
ke Desa per Kecamatan di Kab. Pacitan 

No Kecamatan Tanggal Penyaluran 
1 Pacitan 22 September 2015 
2 Ngadirojo 22 September 2015 
3 Tegalombo 22 September 2015 
4 Punung 28 September 2015 
5 Bandar 28 September 2015 
6 Donorojo 28 September 2015 
7 Tulakan 30 September 2015 
8 Nawangan 30 September 2015 
9 Sudimoro 30 September 2015 
10 Kebonagung 08 Oktober 2015 
11 Pringkuku 08 Oktober 2015 
12 Arjosari 09 Oktober 2015 

Sumber: diolah dari BPMPD Kabupaten Pacitan 

4.2. Kronologi Pelaksanaan Dana Desa 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
Dana Desa di Kabupaten Pacitan tahun 2015, 
penulis berusaha menyusun kronologi pelaksanaan 
Dana Desa yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan Awal pada Kabupaten 

Tahun 2015 merupakan tahun pertama 
pelaksanaan program Dana Desa sesuai amanat PP 
Nomor 60 Tahun 2014 yang diterbitkan pada 
tanggal 21 Juli 2014. Pada tanggal 29 April 2015 
diterbitkan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara. Salah satu poin 
penting dari perubahan dalam peraturan ini yaitu 
perubahan perhitungan besaran Dana Desa.  

Kabupaten Pacitan diharuskan menyusun 
peraturan bupati mengenai tata cara pembagian 
dan penetapan besaran Dana Desa untuk masing-
masing desa untuk disampaikan kepada Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan beserta APBD 
Kabupaten Pacitan sebagai syarat untuk dapat 
disalurkannya Dana Desa dari pemerintah pusat ke 
pemerintah kabupaten. Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Pacitan melakukan perhitungan pembagian Dana 
Desa untuk setiap desa di Kabupaten Pacitan 
berdasarkan formula dalam PP Nomor 22 Tahun 
2015. 

b. Penyaluran Dana Desa dari Pusat ke 
Kabupaten 

Penyaluran Dana Desa dari pusat ke 
kabupaten dilakukan setelah kabupaten memenuhi 
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persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. 
Pemerintah Kabupaten Pacitan baru bisa 
menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 
2015 tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 
Desa di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 
pada tanggal 20 Mei 2015. Segera setelah 
diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Pacitan 
mengirimkan persyaratan penyaluran Dana Desa 
ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 
Kementerian Keuangan. Persyaratan penyaluran 
Dana Desa dari Kabupaten Pacitan diterima 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada 
tanggal 3 Juni 2015. Pada tanggal 5 Juni 2015 Dana 
Desa disalurkan dari RKUN ke RKUD Kabupaten 
Pacitan. Kabupaten Pacitan berada di urutan 22 
dari 29 kabupaten yang ada di Jawa Timur seperti 
terlihat dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Tanggal penyaluran Dana Desa Tahap 1 ke 
Kabupaten di Jawa Timur 

Sumber: diolah dari DJPK 
c. Musyawarah Desa 

Salah satu persyaratan dapat disalurkannya 
Dana Desa dari kabupaten ke desa, yaitu 
ditetapkannya APBDes yang telah memuat rencana 
penerimaan dan belanja yang bersumber dari Dana 
Desa. Pada tahun 2015, APBDes telah dibuat oleh 
seluruh desa di Kabupaten Pacitan, namun belum 
dianggarkan pendapatan dan belanja yang berasal 
dari Dana Desa. Untuk itu, sebagai persyaratan 
penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas 
Desa, pemerintah desa diharuskan menyusun 
perencanaan penggunaan Dana Desa dan 
dimasukkan ke dalam APBDes penjabaran. Pada 
tanggal 18 Agustus 2015 Bupati Pacitan 
mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 
090/085/408.50/2015 tentang Dana Desa. 

Setelah surat edaran tersebut diterima oleh 
kecamatan dan diteruskan ke masing-masing desa, 
pemerintah desa melakukan persiapan untuk 
menyelenggarakan musyawarah desa. Berdasarkan 
hasil wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan 
musyawarah desa untuk desa-desa di Kecamatan 
Pacitan telah dijadwalkan oleh pihak kecamatan. 

Begitu juga dengan desa-desa di Kecamatan 
Pringkuku. Sedangkan untuk Kecamatan Arjosari, 
tidak ada penjadwalan musyawarah desa dari 
kecamatan. 

Penetapan penggunaan Dana Desa melalui 
musyawarah desa dimaksudkan agar 
pengalokasian Dana Desa menampung 
kepentingan-kepentingan masyarakat. Oleh karena 
itu kehadiran seluruh elemen masyarakat sangat 
penting. Musyawarah desa dihadiri oleh tamu 
undangan yang berasal dari kepala desa, perangkat 
desa, Badan Permusyawaratan Desa, ketua RT, 
perwakilan dari lembaga pendidikan yang berada 
di desa tersebut (Sekolah Dasar, Taman Kanak-
kanak, Sekolah Menengah Atas), Lembaga 
Masyarakat Desa, dan perwakilan dari 
wirausahawan.  

Musyawarah desa berperan vital dalam 
kesuksesan program Dana Desa. Perencanaan yang 
baik merupakan langkah awal dari keberhasilan 
pelaksanaan suatu kegiatan. Selain itu, 
musyawarah desa berfungsi juga sebagai wadah 
sosialisasi atas peraturan-peraturan dan dasar 
hukum pelaksanaan Dana Desa. Sebagian besar 
informasi mengenai ketentuan dalam pelaksanaan 
Dana Desa didapatkan oleh perangkat desa dan 
elemen masyarakat desa melalui musyawarah 
desa.  

Untuk desa-desa di Kecamatan Pacitan, 
musyawarah desa dihadiri secara langsung oleh 
Camat Pacitan. Langkah yang diambil oleh Camat 
Pacitan untuk menghadiri secara langsung setiap 
musyawarah desa di desa-desa pada wilayah 
Kecamatan Pacitan merupakan tindakan yang 
efektif. Berdasarkan wawancara, semua 
narasumber dari desa-desa di Kecamatan Pacitan 
menyatakan bahwa kehadiran Camat Pacitan 
memberikan efek positif terhadap program Dana 
Desa, yakni mendorong setiap panitia pelaksanaan 
musyawarah desa bekerja secara maksimal untuk 
menjamin terselenggaranya musyawarah desa 
dengan optimal. Selain itu, kehadiran camat dalam 
musyawarah desa juga memberikan dukungan 
moral dan efek psikologis berupa semangat untuk 
memulai pelaksanaan program Dana Desa. 

d. Penyaluran Dana dari Kabupaten ke Desa 

Setelah Penjabaran APBDesa disesuaikan, 
masing-masing desa menyampaikan persyaratan 
pencairan Dana Desa ke BPMPD melalui 
kecamatan. Mekanisme penyampaian syarat 
pencairan Dana Desa ke desa yaitu melalui 
kecamatan kemudian diteruskan ke kabupaten. 
Pihak kecamatan menunggu seluruh desa di 
wilayahnya menyelesaikan dan mengumpulkan 
persyaratan pencairan Dana Desa, kemudian 
melakukan pengajuan persyaratan ke BPMPD 
Kabupaten Pacitan. Penyaluran Dana Desa untuk 
setiap kecamatan berbeda-beda sesuai waktu 

No. Kabupaten Tanggal 
penyaluran

No. Kabupaten Tanggal 
Penyaluran

1 Tulungagung 21 April 2015 15 Bondowoso 29 Mei 2015
dan 5 Mei 2015 16 Jember 29 Mei 2015

2 Kediri 30 April 2015 17 Lumajang 29 Mei 2015
3 Nganjuk 30 April 2015 18 Mojokerto 29 Mei 2015
4 Ngawi 05 Mei 2015 19 Pamekasan 29 Mei 2015
5 Bojonegoro 12 Mei 2015 20 Pasuruan 29 Mei 2015
6 Lamongan 12 Mei 2015 21 Situbondo 29 Mei 2015
7 Madiun 12 Mei 2015 22 Pacitan 05 Juni 2015
8 Ponorogo 12 Mei 2015 23 Banyuwangi 08 Juni 2015
9 Bangkalan 18 Mei 2015 24 Sumenep 08 Juni 2015

10 Gresik 20 Mei 2015 25 Sidoarjo 09 Juni 2015
11 Malang 21 Mei 2015 26 Jombang 19 Juni 2015
12 Probolinggo 25 Mei 2015 27 Magetan 19 Juni 2015
13 Tuban 26 Mei 2015 28 Sampang 26 Juni 2015
14 Blitar 29 Mei 2015 29 Trenggalek 26 Juni 2015
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No. Desa Tanggal

1 Desa Purworejo 22 September 2015
2 Desa Mentoro 22 September 2015
3 Desa Banjarsari 22 September 2015
4 Desa Pagutan 09 Oktober 2015
5 DesaBorang 09 Oktober 2015
6 Desa Poko 08 Oktober 2015
7 Desa Candi 08 Oktober 2015

diterimanya persyaratan pencairan Dana Desa oleh 
BPMPD. Pencairan dari Rekening Kas Daerah ke 
Rekening Kas Desa tahap pertama secara rinci 
dapat dilihat dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Tanggal Penyaluran Dana Desa dari 
Kabupaten ke Desa di Kabupaten Pacitan 

 
 
 
 

 
 
 

        Sumber: BPMPD Kabupaten Pacitan. 

Dalam satu kecamatan, penyaluran dana dari 
kabupaten ke desa dilakukan secara bersamaan. 
Mekanisme penyampaian persyaratan oleh 
kecamatan ke kabupaten ini menyebabkan desa 
yang paling cepat maupun yang paling lambat 
menyelesaikan persyaratan administrasi 
mendapatkan dana desa dalam waktu bersamaan. 

e. Pelaksanaan Kegiatan 

Tim pelaksana kegiatan menyusun Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) sebagai syarat pengajuan 
pendanaan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. 
Rencana Anggaran Biaya merupakan dokumen 
yang memuat rincian biaya kegiatan yang dihitung 
berdasarkan daftar harga bahan bangunan masing-
masing item yang diperlukan dalam melaksanakan 
kegiatan dan upah tenaga kerja.  Rencana Anggaran 
Biaya ini kemudian direviu oleh sekretaris desa.  

Setelah dana diterima oleh kas desa dan RAB 
telah direviu oleh sekretaris desa, maka kegiatan-
kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana 
Desa dapat dimulai. Setiap kegiatan dilakukan 
dengan cara swakelola dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat 
desa dan tim pelaksana kegiatan, diketahui bahwa 
setiap paket pekerjaan dilakukan menggunakan 
tenaga kerja yang berbeda. Tim pelaksana kegiatan 
berusaha sedapat mungkin untuk membagi 
pekerjaan menjadi bagian-bagian tertentu sehingga 
dapat menggunakan pekerja yang berbeda-beda. 
Tujuan dari tindakan ini yaitu agar masyarakat 
yang terlibat secara langsung dalam kegiatan 
semakin banyak, sehingga menimbulkan rasa adil 
dan keikutsertaan secara langsung dalam program 
Dana Desa. 

4.3. Hambatan dalam Pelaksanaan Program 
Dana Desa 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan 

melalui wawancara dan dokumentasi, pada tahap-
tahap pelaksanaan program Dana Desa terdapat 
beberapa hal yang menghambat. Selanjutnya 

penulis akan memaparkan kendala-kendala yang 
dialami oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan 
program Dana Desa 2015, antara lain sebagai 
berikut: 

a. Singkatnya Waktu Pelaksanaan Dana Desa  

Keterlambatan penyaluran Dana Desa dari 
kabupaten ke desa pada Kabupaten Pacitan 
mengakibatkan berkurangnya waktu efektif 
pelaksanaan program Dana Desa. Desa-desa di 
kecamatan Punung, Bandar, Donorojo, Tulakan, 
Nawangan, Sudimoro, Kebonagung, Pringkuku, dan 
Arjosari hanya memiliki waktu tiga bulan. Waktu 
efektif pelaksanaan pekerjaan menurut peraturan 
perundang-undangan yaitu dari bulan April sampai 
dengan Desember atau selama sembilan bulan. 
Dengan demikian, waktu efektif pelaksanaan 
program Dana Desa hanya sepertiga dari waktu 
normal. Waktu tersebut memberatkan perangkat 
desa dan tim pelaksana kegiatan. Berdasarkan 
wawancara dengan Kepala Desa Borang, pada 
akhir tahun anggaran, beban kerja perangkat desa 
menumpuk. Beban pekerjaan normal yang harus 
dikerjakan pada triwulan 4 antara lain: 
a.penyelesaian laporan anggaran, b.penyusunan 
RKP Desa, c.Penyusunan APBDes, serta 
d.pelaksanaan dan pelaporan berbagai bantuan 
keuangan khusus yang biasanya diberikan pada 
triwulan 4. Program Dana Desa pada tahun 2015 
yang baru dimulai pada triwulan 4 semakin 
menambah beban kerja yang ditanggung oleh 
perangkat desa. 

b. Hambatan Pelaksanaan Proyek Infrastruktur 
di Musim Penghujan 

Penggunaan Dana Desa tahun 2015 
diprioritaskan untuk membangun infrastruktur 
dasar. Menurut Kepala Desa Purworejo, 
pembangunan infrastruktur terkendala dan 
menjadi kurang efisien apabila memasuki musim 
penghujan. Hujan akan menghanyutkan material-
material pembangunan sehingga proyek akan 
menjadi lebih boros dan sebagian besar pekerjaan 
pembangunan infrastruktur menjadi sulit atau 
bahkan tidak dapat dikerjakan.  

Hal senada juga disampaikan oleh perangkat 
Desa Barong. Pelaksanaan pekerjaan rabat jalan 
menjadi terganggu ketika memasuki musim 
penghujan. Jalan-jalan di Desa Barong sebagian 
besar berada pada lahan miring. Ketika hujan 
terjadi, material batu-batuan yang sudah terpasang 
banyak yang hanyut terbawa air.  

Permasalahan lain dialami Desa Poko pada 
musim penghujan. Menurut Sekretaris Desa Poko, 
pada saat musim penghujan pelaksanaan proyek 
menjadi terhambat dikarenakan kekurangan 
pekerja. Hal tersebut disebabkan tenaga kerja dari 
pekerjaan swakelola Dana Desa mayoritas 
merupakan petani, yang lebih memilih untuk 
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mengurus sawah mereka pada saat-saat krusial 
masa tanam padi.  

Berdasarkan berbagai permasalahan yang 
dihadapi ketika musim penghujan, pemerintah 
desa mengharapkan agar penyaluran Dana Desa 
tidak hanya dilakukan sesuai ketentuan dalam PP 
Nomor 22 tahun 2015, tetapi dilakukan lebih awal. 
Dalam keadaan normal Kabupaten Pacitan akan 
mengalami musim penghujan pada bulan Januari 
sampai dengan April, dan Oktober sampai dengan 
Desember. Diharapkan penyaluran Dana Desa 
tahap terakhir sudah dilakukan sebelum memasuki 
bulan Oktober sehingga ketika memasuki musim 
penghujan pada bulan Oktober pekerjaan-
pekerjaan pembangunan infrastruktur telah selesai 
dikerjakan. 

c. Sumber Daya Manusia Perangkat Desa Masih 
Kurang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 
Urusan Pemerintahan Desa Candi tanggal 13 
Januari 2016, diketahui bahwa perangkat desa 
merasa terlalu berat dihadapkan pada banyaknya 
peraturan yang menjadi dasar hukum dan 
pedoman pelaksanaan dana desa yang harus 
dipelajari. Dengan tidak adanya latar belakang ilmu 
hukum dan  keuangan, pelaksanaan Program Dana 
Desa yang memerlukan pemahaman atas berbagai 
peraturan memberatkan perangkat desa. 
Pemerintah desa juga merasa terbebani dengan 
proses pembuatan RAB yang membutuhkan 
keahlian khusus di bidang proyek/ konstruksi. 

 Menurut Sekretaris Desa Mentoro, 
pemerintah diharapkan membantu desa-desa 
dalam proses penyusunan RAB. Salah satu usulan 
yang disampaikan yaitu tenaga pendamping 
seharusnya memiliki keahlian khusus dalam 
penyusunan RAB sehingga dapat membantu 
perangkat desa dalam menyusun RAB. 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, masih 
terdapat perangkat desa yang memiliki latar 
belakang pendidikan setingkat SD dan SMP. Latar 
belakang pendidikan perangkat desa telah diatur  
dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 
50 ayat (1), yaitu ditentukan bahwa pendidikan 
minimal perangkat desa adalah sekolah menengah 
umum atau yang sederajat. 

4.4. Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan 
Pelaksanaan Program Dana Desa 

a. Regulasi 

Dari sisi regulasi terdapat beberapa hal yang 
menyebabkan terlambatnya penyerapan Dana 
Desa. Salah satunya, perubahan peraturan dari PP 
No. 60 Tahun 2014 menjadi PP No. 22 Tahun 2015 
yang disebabkan adanya isu ketidakadilan dalam 
formulasi perhitungan Dana Desa. 

Pada PP Nomor 60 Tahun 2014, perhitungan 
dana desa tidak menggunakan alokasi dasar. Dana 
Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, 
luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan 
tingkat kesulitan geografis. 

Menurut Kepala Bidang Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan BPMPD Kabupaten Pacitan, 
pemerintah Kabupaten Pacitan mengalami 
kesulitan dalam menetapkan rincian Dana Desa 
untuk masing-masing desa. Hal ini dikarenakan 
perbedaan jumlah Dana Desa antara desa yang 
mendapatkan dana terkecil dan terbesar, 
perbedanaanya terlalu mencolok. Pemerintah 
Kabupaten Pacitan memilih menunggu peraturan 
yang baru sebelum menetapkan rincian Dana Desa 
dimaksud. Hal ini sesuai dengan informasi yang 
diperoleh melalui wawancara  dengan  pegawai 
Subdirektorat Dana Perimbangan Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan.  

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam 
Negeri, diperoleh informasi bahwa beberapa 
daerah menyampaikan usulan perubahan PP 
Nomor 60 Tahun 2014 agar mengurangi 
ketimpangan yang tinggi antardesa, antara lain 
sebagai berikut: 
- Kabupaten Sidoarjo menyampaikan 

ketimpangan alokasi antardesa dengan alokasi 
terendah Rp38 juta dan tertinggi Rp403,6 juta 
(1:11); 

- Kabupaten Kuningan menyampaikan 
ketimpangan alokasi antardesa dengan alokasi 
terendah Rp51,6 juta dan tertinggi Rp916,9 
juta (1:18); 

- Kabupaten Batang menyampaikan 
ketimpangan alokasi antar desa dengan alokasi 
terendah Rp35 juta dan tertinggi Rp472 juta 
(1:14). 

Dalam Penjelasan PP Nomor 22 tahun 2015, 
dijelaskan bahwa perubahan terhadap PP Nomor 
60 Tahun 2014 dimaksudkan  untuk: pertama, 
meningkatkan anggaran Dana Desa. Anggaran 
Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN tahun 
anggaran 2015 masih belum mencapai 10% dari 
dana transfer ke daerah sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 
Kedua, adanya perubahan pada formula 
pengalokasian Dana Desa. Perubahan  tersebut 
dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terdapat 
kesenjangan yang tinggi antardesa atas besaran 
Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa. 
Dengan demikian, pembagian besaran Dana Desa 
akan menjadi lebih merata dan adil. 

Penerbitan PP Nomor 22 Tahun 2015 yang 
diterbitkan pada bulan April 2015 memiliki efek 
domino terhadap timeline penyaluran Dana Desa 
tahun 2015. Dasar hukum yang melandasi 
pelaksanaan program dana desa yang baru 
diterbitkan pada bulan April menjadikan semua 
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Sumber: Data sekunder pelaksanaan program 
Dana Desa (diolah). 

 

peraturan turunan dari peraturan ini baru bisa 
diterbitkan setelahnya. Pergeseran timeline 
masing-masing tahap program Dana Desa pada 
tahun 2015 dapat dilihat dalam Gambar 1. 

 

 

 

 

 

Dari Gambar 1 terlihat  timeline program Dana 
Desa  tahun  2015  menjadi bergeser mengikuti 
terbitnya PP Nomor 22 tahun 2015. Pada tanggal 5 
Mei 2015 terbit PMK Nomor 93 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. 
Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui BPMPD 
baru bisa mulai melakukan perhitungan 
pembagian Dana Desa untuk setiap desa setelah 
kedua peraturan itu diterbitkan. 

b. Interpretasi Peraturan 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa memegang peranan penting 
dalam pelaksanaan program Dana Desa. Peraturan-
peraturan tingkat kabupaten dan kebijakan yang 
berhubungan dengan desa disusun oleh BPMPD. 
Oleh karena itu, BPMPD merupakan ujung 
pemecahan setiap persoalan yang ditemui di desa. 

Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 
090/085/408.50/2015 tentang Dana Desa yang 
disusun oleh BPMPD terbit pada tanggal 18 
Agustus 2015, atau berselang tiga bulan semenjak 
PMK Nomor 93 Tahun 2015 diterbitkan. Menurut 
Pelaksana Teknik BPMPD Kabupaten Pacitan, 
terjadi permasalahan dalam peraturan terkait 
prioritas penggunaan Dana Desa. 

Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2015 
menetapkan dua prioritas penggunaan Dana Desa, 
yaitu pendanaan belanja pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Belanja 
pembangunan dialokasikan untuk mencapai tujuan 
pembangunan desa yaitu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup 
manusia serta penanggulangan kemiskinan. 
Sedangkan penggunaan Dana Desa yang 
bersumber dari APBN diutamakan untuk 
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan 
akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan 
pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap 
tahunnya. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
93/PMK.07/2015 Pasal 21 menyebutkan bahwa 
Dana Desa digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 
Pengertian Dana Desa menurut PP Nomor 22 
Tahun 2015 Pasal 1 ayat (2) adalah dana yang 
bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi 
desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ 
kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

Pada dasarnya, PMK Nomor 93/PMK.07/2015 
dan PP Nomor 22 Tahun 2015 menjelaskan 
mengenai penggunaan Dana Desa secara umum, 
sementara dalam Permendes PDTT Nomor 5 
Tahun 2015 dibahas mengenai prioritas 
penggunaan Dana Desa pada tahun 2015. Dalam 
PMK Nomor 93/PMK.07/2015 disebutkan bahwa 
Dana Desa sebagaimana disebutkan pada ayat 1 
dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan 

Gambar 1. Timeline Program Dana Desa 2015 
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2015 
20766,2 

2016 
66982,08 

2017 
74233,78 

2018 
88622,89 

2019 
102723,92 

Dana Desa yang ditetapkan oleh Mendes PDTT. 
Dikarenakan kehati-hatian dalam interpretasi 
peraturan tersebut, BPMPD Kabupaten Pacitan 
mengirimkan tim ke Jakarta untuk meminta 
bimbingan dan berkonsultasi dengan tiga 
kementerian. Pelaksanaan konsultasi tersebut 
dimulai pada tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan 1 
Agustus 2015. Setelah melakukan konsultasi, 
BPMPD Kabupaten Pacitan baru dapat membuat 
pedoman pelaksanaan dan penggunaan dana desa 
di wilayah Kabupaten Pacitan dan mengimbau 
pihak desa untuk melakukan musyawarah desa. 
Sehingga, pada tanggal 18 Agustus 2015 terbit 
Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 
090/085/408.50/2015 tentang Dana Desa. 

4.5. Analisis Dampak Keterlambatan ke Depan 

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan 
sebelumnya, pelaksanaan Dana Desa pada 
Kabupaten Pacitan mengalami keterlambatan 
sehingga desa-desa di Kabupaten Pacitan hanya 
memiliki waktu kurang lebih tiga bulan untuk 
melaksanakan kegiatan/ proyek yang 
pembiayaannya bersumber dari Dana Desa. Namun 
demikian, secara umum desa-desa dapat 
menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang didanai 
dengan Dana Desa tersebut dan mampu menyerap 
Dana Desa. Hal ini terjadi karena prioritas masalah 
desa dalam RPJM Desa masih sangat banyak 
sehingga desa dapat memilih langsung kegiatan-
kegiatan yang memungkinkan untuk menyerap 
Dana Desa dengan cepat. Tetapi, pada tahun-tahun 
berikutnya (2016-2019) pilihan prioritas kegiatan 
yang telah disepakati dan dituangkan dalam RPJM 
Desa akan semakin sedikit dan bentuk pekerjaan 
kegiatan akan semakin kompleks, sedangkan pagu 
Dana Desa yang akan diterima juga semakin besar. 
Untuk tahun 2016, Dana Desa yang dianggarkan 
dalam APBN sebesar 7% dari total anggaran 
transfer ke daerah. Sedangkan untuk tahun 2017, 
Dana Desa ditargetkan akan mencapai 10% dari 
total anggaran transfer ke daerah sebagaimana 
telah diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2015. 
Roadmap pengalokasian Dana Desa untuk tahun 
anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 
2019 dapat dilihat dalam Grafik 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Roadmap Pengalokasian Dana Desa 
Tahun Anggaran 2015-2019 

 

Dari Grafik 1 diketahui bahwa untuk tahun 
2016 Dana Desa yang akan diterima desa akan naik 
melebihi 100% dari dana yang diterima tahun 
2015, dan akan terus naik pada tahun-tahun 
berikutnya. 

Berdasarkan kedua fakta tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa apabila keterlambatan 
penyaluran Dana Desa ini berlanjut pada tahun-
tahun berikutnya, maka akan semakin 
memperberat desa dalam melaksanakan Program 
Dana Desa ini. 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di 
atas dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pacitan 
mengalami kendala, antara lain: 

1. Jangka waktu yang dimiliki untuk 
melaksanakan program Dana Desa tahun 
2015 terlalu singkat. Waktu pelaksanaan 
Dana Desa yang seharusnya dari April 
sampai dengan Desember pada kenyataanya 
hanya dilakukan pada Oktober sampai 
dengan Desember. Singkatnya jangka waktu 
pelaksanaan Dana Desa ini menyebabkan 
beban kerja semakin menumpuk. Meskipun 
dalam pelaksanaanya kegiatan Dana Desa 
dapat diselesaikan, namun prioritas 
kegiatan yang dimiliki akan semakin sedikit, 
sedangkan Dana Desa yang diterima akan 
semakin besar. Apabila hal tersebut terjadi 
lagi maka akan semakin memberatkan desa. 
Singkatnya waktu pelaksanaan Dana Desa 
disebabkan terlambatnya penyaluran Dana 
Desa, baik penyaluran dari pemerintah 
pusat ke pemerintah kabupaten maupun 
penyaluran dari pemerintah kabupaten ke 
pemerintah desa. 
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2. Pelaksanaan Dana Desa apabila memasuki 
triwulan 4 memiliki kendala yaitu beban 
kerja perangkat desa semakin menumpuk. 
Pada bulan Oktober, Kabupaten Pacitan 
sudah memasuki musim penghujan, yang 
menyebabkan pekerjaan proyek akan 
terganggu dan menjadi tidak efisien. 

3. Kendala dari sisi sumber Daya Manusia, 
yaitu masih terdapat perangkat desa yang 
memiliki latar belakang pendidikan di 
bawah standar dan desa mengalami 
kekurangan sumber daya manusia yang 
memiliki keahlian di bidang teknik sipil 
sehingga mengalami kesulitan dalam 
penyusunan RAB. 

b. Faktor-faktor yang menyebabkan 
keterlambatan penyerapan Dana Desa antara 
lain: 

1. Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 pada 
bulan April 2014 menyebabkan penyusunan 
peraturan bupati tentang penetapan Dana 
Desa baru bisa dilaksanakan pada bulan Mei 
2015, sehingga mengakibatkan pergeseran 
timeline pelaksanaan Dana Desa secara 
keseluruhan. 

2. Kehati-hatian interpretasi peraturan Dana 
Desa oleh BPMPD menyebabkan peraturan 
pelaksanaan Dana Desa untuk Kabupaten 
Pacitan terlambat diterbitkan, sehingga 
perencanaan Dana Desa semakin terlambat. 

5.2. Saran 

Sehubungan dengan kelancaran program 
Dana Desa pada tahun berikutnya, saran yang 
dapat diberikan antara lain: 

a. Pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten 
diharapkan untuk mengondisikan penyaluran 
Dana Desa secara tepat waktu. Apabila 
memungkinkan, tahapan penyaluran dapat 
diubah sehingga ketika memasuki musim 
penghujan, pelaksanaan kegiatan telah 
terselesaikan. 

b. Semakin meningkatkan bimbingan, arahan, 
dan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan 
yang terkait, baik Dana Desa maupun 
peraturan-peraturan lainnya. Sumber daya 
manusia di desa-desa masih sangat 
membutuhkan arahan dan bimbingan untuk 
memahami peraturan. Fungsi kecamatan dan 
BPMPD dalam monitoring dan pendampingan 
sangat vital terhadap kesuksesan Program 
Dana Desa. 

c. Diperlukan perubahan jadwal penyaluran 
dana desa, supaya Dana Desa dapat disalurkan 
lebih awal. Hal tersebut untuk menghindari 
hambatan-hambatan yang ditemui pada 
triwulan 4, yaitu menumpuknya beban kerja 

dan adanya musim penghujan yang 
mengganggu pelaksanaan proyek. 

 
6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan 
yang dihadapi. Apabila dapat diatasi oleh peneliti 
selanjutnya, maka akan memperbaiki hasil yang 
diperoleh. Keterbatasan tersebut yaitu waktu 
penelitian yang sangat singkat. Apabila penelitian 
dapat dilakukan dalam waktu yang lebih lama, 
maka sampel yang diambil bisa semakin banyak 
dan penelitian dapat dilakukan melalui observasi, 
ikut secara langsung dalam setiap tahapan proses 
yang ada pada desa, maka hasil penelitian akan 
lebih maksimal. 
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 The central government is responsible for central government financial 
reporting, and the preliminary step of which is the reconciliation of financial 
data between the State General Treasurer (BUN) at KPPN and the Spending 
Units (Satker). The Supreme Auditor (BPK) found unmatched reconciliation 
of financial data in the accounting system between BUN and Satker. The 
Directorate General of the Treasury might reduce the possibility of 
unmatched financial data by conducting supervisory activities based on 
Satker characteristics. Data mining techniques can be used for selecting data 
using Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (SPAN) database. This 
research uses classification technique by setting two classes, namely SELISIH 
and OK, using 20 attributes of Satker. The results of data mining indicate that 
Spending Units (Satker), with a high number of Payment Order (SP2D) and 
non-tax revenue (PNBP) transaction records, tend to have higher possibility 
of unmatched financial data reconciliation. 
  
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan tanggung 
jawab pemerintah, dan penyusunan laporan keuangan tersebut harus 
didahului dengan proses rekonsiliasi data keuangan antara Bendahara 
Umum Negara (BUN) melalui KPPN dengan satuan kerja. Temuan BPK atas 
selisih hasil rekonsiliasi menjadi bukti bahwa masih terdapat selisih 
pencatatan akuntansi pada sistem BUN dengan satuan kerja. Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan (KPPN) dapat menekan kemungkinan terjadinya 
selisih rekonsiliasi dengan melakukan kegiatan supervisi yang terfokus 
pada karakteristik satker. Teknik data mining dapat digunakan untuk 
melakukan karakterisasi tersebut dengan memanfaatkan database pada 
Sistem Perbendaharaan Anggaran dan Negara (SPAN). Teknik data mining 
dilakukan dengan metode klasifikasi yaitu menetapkan dua kelas yaitu 
kelas SELISIH dan OK. Penelitian ini menggunakan dua puluh atribut satuan 
kerja dengan teknik data mining yang hasilnya menunjukkan bahwa satker 
dengan atribut Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Realisasi 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi memiliki 
kecencerungan selisih hasil rekonsiliasi data keuangan. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 
dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah 
pusat diwujudkan dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP disusun oleh 
pemerintah sebagai wujud pernyataan 
akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara 
sehingga menjadi kepentingan bagi seluruh rakyat 
Indonesia, legislatif selaku wakil rakyat, dan bagi 
pemerintah sebagai sarana evaluasi internal. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 210 Tahun 2013, penyusunan LKPP 
dilakukan setelah proses rekonsiliasi data antara 
Bendahara Umum Negara (BUN) dengan 
Kementerian/ Lembaga (K/L) selesai dilaksanakan. 
Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan 
kebenaran, efektivitas, dan keakuratan 
penyusunan LKPP. Rekonsiliasi dilakukan dengan 
cara menandingkan laporan hasil dari sistem yang 
dimiliki oleh BUN dengan laporan yang dihasilkan 
oleh sistem Kementerian/ Lembaga. 

Dalam pelaksanaannya, proses rekonsiliasi 
dihadapkan pada selisih pencatatan antara Sistem 
Akuntansi Umum (SAU) oleh KPPN selaku BUN 
dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang 
merupakan pencatatan K/L. Pelaksanaan  
rekonsiliasi bulanan masih  menghadapi  
permasalahan terkait selisih pada satker-satker 
tertentu. Hal ini dibuktikan dengan selisih 
pencatatan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) atas LKPP sejak tahun 2004 
sampai dengan tahun 2014 antara lain: 

a. Terdapat perbedaan pencatatan belanja antara 
SAU dengan SAI yang tercermin dalam Suspen 
Tahun 2013 neto sebesar Rp140.397.661.708 
atau absolut sebesar Rp272.905.428.156, dan 
belum ditindaklanjuti suspen yang terjadi 
sejak tahun 2004 sampai dengan 2012 (LKPP 
2013). 

b. Proses rekonsiliasi antara BUN dan K/L tidak 
efektif sehingga terdapat suspen belanja 
sebesar Rp557,36 miliar (K/L mencatat lebih 
besar). 

Salah satu tugas dan fungsi KPPN selaku BUN 
Daerah adalah melakukan pembinaan dan 
supervisi satuan kerja dalam wilayah kerjanya. 
Keberhasilan mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi rekonsiliasi dan karakteristik 
satker dapat mencegah terjadinya selisih, karena 
KPPN dapat melakukan kegiatan pembinaan yang 
lebih fokus. 

Penentuan    karakteristik   satuan   kerja   dan    
identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
proses rekonsiliasi dapat dilakukan melalui teknik 
pengolahan (mining) data-data transaksi 

rekonsiliasi. Penyimpanan database hasil 
rekonsiliasi dikelola dan ditatausahakan oleh 
Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi 
Perbendaharaan. Jumlah data dan transaksi 
rekonsiliasi yang terdiri dari transaksi-transaksi 
APBN satuan kerja berukuran sangat besar (big 
data). Data tersebut dapat memberikan informasi 
tersembunyi yang dapat mendukung pengambilan 
keputusan.  

Data mining merupakan suatu metode yang 
meliputi proses-proses tertentu untuk menemukan 
makna-makna dari suatu kumpulan data dalam 
jumlah besar sehingga dapat menjadi suatu 
informasi yang dapat dimengerti. Dengan 
demikian, terdapat dua fokus yang menjadi tujuan 
dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor yang 
memengaruhi selisih rekonsiliasi dan karakterisasi 
satuan kerja. 

 
2. KERANGKA TEORI DAN PENGEM-

BANGAN HIPOTESIS 

2.1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat 

Pemerintah wajib menyusun laporan 
keuangan sebagai wujud akuntabilitas, 
pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan 
menjadi alat dalam pengukuran kinerja 
pemerintah. Dalam menyusun laporan keuangan, 
pemerintah menyelenggarakan sistem akuntansi 
sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) 
menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan 
keuangan. Penyusunan laporan keuangan 
pemerintah mencakup transparansi dan 
akuntabilitas yang menjadi latar belakang 
disusunnya sistem akuntansi bagi tiap-tiap entitas 
baik entitas pelaporan dan entitas akuntansi yaitu 
antara Bendahara Umum Negara (BUN) dan 
kementerian/ lembaga. 

KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan 
penyusunan LKPP tingkat kuasa BUN-Daerah. 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
tingkat BUN-Daerah disusun setelah KPPN dan 
satker-satker mitra kerja melaksanakan 
rekonsiliasi data transaksi antara SAI dan SAU yang 
merupakan bagian dari Sistem Akuntansi 
Pemerintah Pusat (SAPP). Selanjutnya LKPP 
tingkat kuasa BUN-Daerah tersebut disampaikan 
oleh KPPN kepada UAKBUN-W, UAKBUN-P secara 
bulanan, semesteran juga tahunan. Kantor Wilayah 
Ditjen Perbendaharaan selaku UAKBUN-W 
melakukan penyusunan LKPP tingkat Kuasa BUN 
Wilayah melalui konsolidasi LKPP seluruh KPPN 
dalam wilayah kewenangan tiap-tiap kanwil. 

Sebagaimana dilakukan pada tingkat kuasa 
BUN-Daerah, penyusunan LKPP tingkat wilayah 
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juga dilakukan setelah rekonsiliasi tingkat wilayah 
telah dilakukan. Selanjutnya, kanwil selaku 
UAKBUN wilayah menyampaikan LKPP tingkat 
wilayah kepada UAPBUN-AP secara triwulanan, 
semesteran, dan tahunan. UAPBUN-AP kemudian 
menyampaikan laporan keuangan ke UABUN. 
Selanjutnya UABUN-Pusat menyusun LKPP tingkat 
pusat atas seluruh transaksi pengeluaran dan 
penerimaan. Penyusunan LKPP dilakukan setelah 
rekonsiliasi tingkat kementerian/ lembaga. LKPP 
paling tidak meliputi Laporan Arus Kas, Neraca Kas 
Umum Negara, dan Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). 

2.2. Rekonsiliasi 

Secara umum rekonsiliasi didefinisikan 
sebagai proses menandingkan hasil-hasil (output) 
dari berbagai sistem dari input-input dokumen 
sumber yang sama. Dalam akuntansi komersial 
dikenal adanya istilah rekonsiliasi bank yaitu 
proses menandingkan pencatatan kas antara 
perusahaan dan bank untuk memastikan bahwa 
tidak terdapat kekeliruan dalam pembukuan pada 
sistem akuntansi perusahaan dan sistem bank. 

Dalam modul tentang rekonsiliasi pada PMK 
Nomor 210 tahun 2013, dinyatakan bahwa proses 
rekonsiliasi merupakan hal yang sangat penting 
dalam menyusun laporan keuangan yang 
berakuntabilitas. Rekonsiliasi yang efektif akan 
mendeteksi kekeliruan pencatatan transaksi dalam 
pembukuan KPPN (BUN) maupun dalam 
pembukuan satker, sehingga ada mekanisme check 
and balance yang akan meminimalkan kesalahan. 
Laporan yang andal dapat memberikan informasi 
yang berkualitas bagi pembacanya, sehingga 
pengambilan keputusan-keputusan manajerial dan 
strategis bebas dari distorsi atas informasi yang 
tidak valid dan akurat. 

Tata cara rekonsiliasi pada tingkat KPPN 
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 210 tahun 
2013 dilakukan antara seluruh satker Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) 
dengan KPPN Selaku UAKBUN-D. Proses 
rekonsiliasi dilakukan atas transaksi-transaksi 
pelaksanaan anggaran yang meliputi estimasi 
pendapatan, pagu belanja, realisasi pendapatan 
dan pengembaliannya, realisasi belanja dan 
pengembaliannya, uang persediaan, dan transaksi 
hibah. Hasil rekonsiliasi akan dituangkan dalam 
Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). BAR 
ditandatangani oleh Kepala Seksi Verifikasi dan 
Akuntansi KPPN serta Kuasa Pengguna Anggaran 
tiap-tiap satker setelah hasil rekonsiliasi tidak 
menunjukkan adanya selisih (sama). Sedangkan 
terhadap hasil rekonsiliasi yang masih berbeda 
karena terdapat selisih antara pembukuan KPPN 
dan satker, BAR dapat diterbitkan sepanjang selisih 
tersebut dapat dijelaskan secara memadai. 

 

2.3. Data Mining 

Data mining merupakan suatu metode yang 
meliputi berbagai proses untuk menemukan 
makna-makna dari suatu kumpulan data dalam 
jumlah besar sehingga dapat menarik suatu 
informasi tersembunyi. Pada dasarnya data mining 
merupakan ilmu yang menarik perhatian para 
akademisi dan para peneliti pada beberapa dekade 
yang lalu. Menurut Mena (1999) yang dikutip oleh 
Folorunso (2005), data mining merupakan sebuah 
proses untuk menemukan pola yang dapat 
dipahami, profil, dan tren tertentu melalui data-
data yang dimiliki dengan menggunakan teknologi 
yang digunakan untuk menemukan pola seperti 
neural networks, machine learning, dan algoritma 
genetik.1 Sementara itu, Pudjo mengutip David 
Hand et al. (2012) yang mendefinisikan data 
mining  sebagai  suatu analisis atas kumpulan data 
dalam ukuran besar untuk menemukan hubungan 
atau pola yang jelas yang sebelumnya 
tersembunyi.2 Jadi, dengan data mining kita dapat 
menemukan arti tersembunyi yang selama ini 
terpendam dalam basis data sepanjang dilakukan 
pengolahan (mining) atas data tersebut. 

2.3.1. Manfaat Data Mining 

Data mining digunakan dalam berbagai 
bidang seperti bisnis, pendidikan dan akademis, 
pemerintahan, kesehatan dan kedokteran, 
ekonomi, pertahanan dan keamanan, riset dan 
penelitian, dan banyak lagi. Manfaat lain dari 
penggunaan teknik data mining misalnya untuk 
mendeteksi kejanggalan (anomali). Pudjo (2013) 
menguraikan manfaat data mining dalam berbagai 
bidang seperti mendeteksi kejadian-kejadian ganjil 
penyakit tertentu dalam bidang kedokteran, 
mendeteksi panggilan telepon dari pihak yang 
berniat melakukan penipuan kartu kredit. Pada 
pasar swalayan, data mining dapat dimanfaatkan 
dalam hal pengaturan tata letak produk-produk 
sesuai dengan jenis dan karakteristiknya.3 Teknik 
data mining juga dapat digunakan pada penelitian 
di sektor pemerintahan. Demikian juga penelitian 
ini menggunakan teknik data mining pada sektor 
pemerintah untuk meneliti karakteristik satuan 
kerja terkait selisih rekonsiliasi. 

                                                
1 O Folorunso, “Data Mining As A Technique For 

Knowledge In Business Process Redesign”. 
Proquest Health Management: Information 
Management & Computer Security, (2005). 

2 Pudjo, Prabowo Widodo, Rahmadya Trias 
Handayatno, & Herlawati, Penerapan Data 
Mining Dengan Matlab (Bandung: Rekaya Sains, 
2013), hlm. 2. 

3 Ibid., hlm. 3. 
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Baker (2010) menyatakan bahwa manfaat 
data mining, bila dibandingkan dengan paradigma 
penelitian akademis tradisional, adalah dapat 
mengurangi waktu penelitian sepanjang terdapat 
basis data yang baik, sementara penelitian 
tradisional akan menghabiskan banyak waktu 
karena harus menghimpun data dari gudang 
penyimpanan.4 Baker menyatakan bahwa data 
mining dapat mengolah data dengan waktu yang 
cepat dan keberhasilan proses penelitian 
memberikan manfaat besar karena teknik data 
mining sangat memudahkan replikasi penelitian-
penelitian selanjutnya. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa teknik data mining efektif 
digunakan dalam penelitian dengan data yang 
sangat besar. Objek dalam penelitian ini berasal 
dari jumlah data yang besar yaitu data rekonsiliasi 
seluruh KPPN konvensional pada Kanwil Provinsi 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jakarta. 

2.3.2. Metode Data Mining dalam Penyelesaian 
Permasalahan 

Pudjo (2013) menyatakan bahwa dalam 
menyelesaikan permasalahan dengan 
menggunakan teknik data mining, ada dua jenis 
metode yang dikenal secara umum, yaitu: 
a. Metode Prediksi, yaitu metode untuk 

memprediksikan nilai di masa yang akan 
datang berdasarkan variabel-variabel dalam 
data. Contoh metode ini adalah klasifikasi, 
regresi, deteksi anomali, dan lain-lain. 

b. Metode Deskriptif, metode ini bermaksud 
membantu peneliti untuk melihat pola-pola 
yang berasal dari data yang ada.5 

2.3.3. Metode Klasifikasi Data Mining 

Terdapat beberapa metode data mining yang 
penggunaannya disesuaikan dengan tujuan 
penelitian dan jenis data penelitian. Beberapa 
metode dalam data mining yaitu klasifikasi, 
clustering, asosiasi, deteksi anomali, dan metode-
metode lainnya. Pudjo (2013) menyatakan bahwa 
metode klasifikasi telah diaplikasikan pada bidang 
hortikultural untuk jenis tanaman tertentu. Hal ini 
telah dilakukan oleh Carolus van Linne yang 
menjadi orang pertama yang kali membuat 
klasifikasi jenis-jenis (spesies) tanaman ke dalam 
klasifikasi tertentu berdasarkan karakteristik fisik. 
Penelitian ini akan menggunakan metode 
klasifikasi untuk menemukan karakteristik satuan 
kerja terkait selisih hasil rekonsiliasi data 
keuangan. 

                                                
4 Ryan S.J.D. Baker, Data Mining for Education, 

(Pennsylvania: Carnegie Mellon University, 
2010). 

5 Pudjo, et al., Op.Cit., hlm. 5.  

Pola-pola atau hubungan ditemukan dari 
variabel-variabel seluruh anggota (instance) dalam 
sekumpulan data yang besar. Variabel-variabel ini 
sering disebut juga dengan atribut. Sekumpulan 
variabel dari suatu anggota data disebut record 
atau instance. Sementara itu data lengkap yang siap 
diaplikasikan dalam data mining disebut sebagai 
dataset sebagaimana dinyatakan Bramer (2007).6 
Kelas menurut Pudjo (2013) adalah variabel/ 
atribut dependen yang menjadi label hasil 
kualifikasi misal loyalitas pelanggan (loyal atau 
tidak loyal), kinerja karyawan (baik, sedang, 
kurang), dan lain-lain.7 

Ada beberapa model yang umum untuk 
mengklasifikasikan data. Gorunescu (2011) 
menguraikan model/ metode tersebut antara lain 
Pohon Keputusan (Decision Tree), Pengklasifikasi 
Bayes (Naïve Bayes Classifiers), Neural Network, K-
Nearest Neighbour Classifier, Support Vector 
Machines, dan model-model lainnya.8 

2.3.4. Klasifikasi dengan Pohon Keputusan 
(Decision Tree) 

Metode klasifikasi yang cukup terkenal adalah 
metode klasifikasi decision tree (pohon keputusan). 
Rokach (2005) menyatakan bahwa pohon 
keputusan meliputi cabang-cabang yang disebut 
root.9 Sebuah cabang yang keluar disebut sebuah 
internal atau cabang uji. Lebih jauh, Rokach (2005) 
menyatakan bahwa setiap cabang internal terbagi 
menjadi dua atau lebih fungsi dari nilai atribut.  
Dalam bentuk dan kasus yang paling sederhana, 
tiap pengujian mempertimbangkan setiap atribut 
dan dalam hal atribut berupa angka, maka kondisi 
mengacu pada range. 

Pudjo (2013) menyatakan bahwa terdapat 
empat komponen utama dalam proses klasifikasi, 
yaitu kelas, prediktor, set data pelatihan, dan set 
data uji.10 Kelas sebagai atribut merupakan 
variabel tidak bebas yang menjadi label kelas 
dalam proses klasifikasi. Beberapa contoh label 
kelas yaitu mahasiswa berprestasi, satker dengan 
penyerapan tinggi, maskapai penerbangan murah 
dan aman, dan lain-lain. Prediktor adalah atribut 
dalam dataset yang merupakan variabel bebas 

                                                
6 Max Bramer, Principles of Data Mining, 

(Portsmouth: University of Portsmouth, 2007). 
7 Pudjo, et al., Op.Cit., hlm. 5. 
8 Florin Gorunescu, Data Mining: Concepts, 

Models, and Techniques, (Berlin: Springer, 
2011). 

9 Lior Rokach dan O Maimon, Data Mining and 
Knowledge Discovery Handbook. (Tel Aviv: Tel 
Aviv University, 2005). 

10 Pudjo, et al., Op.Cit., hlm. 5. 
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suatu model berdasarkan jenis dan karakteristik 
data. Set data pelatihan (dataset) adalah 
sekumpulan data yang dilengkapi dengan atribut-
atribut tertentu yang terdiri dari kelas dan 
prediktor untuk menjadi data latih atas model-
model yang dibangun. Sedangkan set data uji 
adalah dataset baru yang terdiri dari atribut-
atribut yang sama dengan atribut pada set data 
pelatihan kecuali untuk atribut kelas.  

Penelitian ini akan menggunakan teknik 
pengklasifikasian dengan pohon keputusan. Teknik 
data mining dengan menggunakan pendekatan 
pohon keputusan sangat efektif digunakan dalam 
menemukan pola, mencari arti, dan menemukan 
informasi yang terpendam dari kumpulan data-
data. Pudjo menyatakan teknik data mining dengan 
pohon keputusan (decision tree) dapat 
menyelesaikan kasus-kasus secara sederhana dari 
data dalam jumlah yang sangat besar di berbagai 
bidang seperti kesehatan dan pengobatan, 
finansial, produksi, astronomi, hingga biologi 
molekuler.11 

Lebih jauh dinyatakan bahwa klasifikasi 
dengan decision tree merupakan teknik yang sangat 
efisien dengan menyaring sesuatu lewat pohon 
keputusan, apakah lolos atau tidak, sehingga dapat 
menjelaskan dan menyelesaikan kasus dengan 
tingkat akurasi yang baik sepanjang data-data yang 
digunakan merupakan data-data yang akurat. 
Gorunescu (2011) menyatakan bahwa teknik data 
mining dengan pohon keputusan tidak digunakan 
bersamaan dengan teknik tradisional lainnya 
terutama apabila asumsi terkait distribusi datanya 
diuji.12 Meskipun demikian, dikatakan bahwa 
teknik pohon keputusan dapat berhasil dengan 
baik terutama saat metode penelitian tradisional 
tidak dapat digunakan, sehingga lebih dipilih 
daripada model klasifikasi lainnya.   

Metode klasifikasi dengan pohon keputusan 
dapat dilakukan dengan berbagai algoritma. 
Penelitian ini akan menggunakan algoritma C4.5 
untuk mengklasifikasikan karakteristik satuan 
kerja terkait selisih data keuangan hasil 
rekonsiliasi. Kotsiantis (2007) mengutip Quinlan 
(1993) menyatakan bahwa algoritma yang paling 
umum adalah algoritma C4.5.13 Beberapa peneliti 
memilih menggunakan klasifikasi dengan 
algoritma C4.5 daripada beberapa algoritma lain. 
Kotsiantis (2007) menyatakan bahwa hasil 
penelitian Tjen-Sien et al. (2000) menunjukkan 
bahwa algoritma C4.5 memiliki kombinasi tingkat 

                                                
11 Pudjo, et al., Op.Cit., hlm. 21. 
12 Florin Gorunescu, Op.Cit., hlm. 159. 
13 S. B. Kotsiantis, Supervised Machine Leraning: A 

Review of Classification Techniques, (Tripoli: 
University of Peloponnese, 2007). 

kesalahan dan kecepatan pemprosesan yang 
baik.14 

2.3.5. Pemangkasan/ Pruning Pohon 
Keputusan (Decision Tree) 

Dataset dari sejumlah data yang sangat besar 
dan atribut yang sangat banyak cenderung 
menghasilkan pohon keputusan dalam ukuran 
besar dan jumlah daun yang banyak. Gorunescu 
(2011) menyatakan ada dua kemungkinan yang 
terjadi saat pohon keputusan telah terbentuk. 
Pertama, fenomena overfitting di mana pengujian 
berbagai dataset terhadap pohon keputusan 
menghasilkan hasil yang terlalu sama/ mirip 
dengan dataset awal yang digunakan dalam 
menguji pohon keputusan awal. Kedua, fenomena 
underfitting yaitu fenomena dimana kesalahan 
dataset latih dan pengujian sangat besar dan tidak 
dapat diterima. Terhadap fenomena overfitting 
dilakukan trimming yaitu proses pemangkasan 
(pruning) agar pohon tidak terlalu bercabang luas 
namun memiliki skala dan kecepatan 
pengklasifikasian yang baik.15 

Ada dua tipe pruning dalam pohon keputusan 
menurut Gorunescu (2011), yaitu:16 
1. Prepruning: yaitu pemangkasan pohon pada 

saat proses induksi. Kondisi utama dalam 
menghentikan pertumbuhan pohon adalah 
bahwa semua objek berada pada kelas yang 
sama atau semua nilai atribut sama. 

2. Postpruning: yaitu pemangkasan pada saat 
pertumbuhan pohon telah selesai. Tangkai 
(node) akan dipangkas dengan memotong 
cabangnya. Tujuannya adalah untuk 
mengurangi kesalahan pengklasifikasian. 

Pada penelitian ini akan dibangun model-
model klasifikasi dengan pohon keputusan. 
Beberapa model dibangun dengan metode 
pemangkasan prepruning (onlinepruning), 
beberapa model dibangun dengan metode 
postpruning, dan satu model dibangun dengan 
tanpa melakukan pemangkasan (pruning) sama 
sekali. 

2.3.6. Langkah-Langkah Data Mining 

Ada beberapa teori yang menjelaskan 
pendekatan-pendekatan tertentu dalam 
menentukan langkah-langkah pelaksanaan 
pengolahan data menggunakan teknik data mining. 
Penelitian ini akan menggunakan model 
pendekatan CRISP-DM (cross industry standard 
process for data mining). Pendekatan CRISP-DM 
memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan 
                                                
14 Ibid. 
15 Florin Gorunescu, Op.Cit., hlm. 180. 
16 Florin Gorunescu, Op.Cit., hlm. 181. 
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best practice bagi organisasi. Tahapan dalam 
CRISP-DM terbagi dalam enam tahapan 
sebagaimana diuraikan Shearer (2000), yaitu:17 

a. Business Understanding, yaitu pemahaman 
tujuan-tujuan dan proses bisnis perusahaan 
dengan baik sehingga dapat mendefinisikan 
permasalahan data mining.  

b. Data Understanding, dalam tahapan ini dimulai 
dengan pengumpulan data, menganilisisnya, 
mengelompokkan data-data yang saling 
berhubungan, dan mengidentifikasi fenomena-
fenomena data terkait penelitian. Ada empat 
tahapan dalam data understanding yaitu 
pengumpulan data awal, penelitian data, 
mengeksplorasi data, dan memverifikasi 
kualitas data. 

c. Data Preparation, meliputi semua langkah 
dalam menyiapkan dataset yang akan 
digunakan dalam pemodelan. Aktivitas-
aktivitas tersebut meliputi pemilihan tabel, 
record, atribut, dan pembersihan (cleansing) 
data untuk dimodelkan. Tahapan-tahapannya 
meliputi persiapan, pemilihan, pembersihan 
(cleansing), pembangunan (konstruk), 
integrasi, dan transformasi data (data 
formatting).  

d. Modeling, adalah membangun model-model 
dengan menggunakan algoritma yang dipilih 
berdasarkan relevansi dengan tujuan dan data 
penelitian. 

e. Evaluation, model-model tertentu dievaluasi 
sebelum diputuskan untuk dipilih. Evaluasi 
penting untuk menentukan bahwa 
pembangunan model sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai dalam data mining. Evaluasi 
model-model yang ada menggunakan 
beberapa alat pengukuran akurasi. Evaluasi 
model-model dalam penelitian ini dilakukan 
berdasarkan beberapa alat pengukuran hasil 
klasifikasi yaitu tingkat correctly classified rate 
True Positive Rate (TP), Area Under Curve ROC 
(AUC), dan Kappa Statistic. Tingkat correctly 
classified menunjukkan seberapa besar 
keberhasilan data dalam mengklasifikasikan 
instances secara tepat ke dalam tiap-tiap 
kelasnya. TP rate dapat diartikan sebagai 
akurasi ketepatan model dalam 
mengklasifikasikan instance dalam satu kelas.  
Kappa statistic menunjukkan konsistensi 
model dalam pengklasifikasian. Nilai kappa 
statistic berada pada rentang 0 sampai dengan 
1 di mana nilai 0 berarti tidak terbentuk 
klasifikasi dari model dan nilai mendekati 1 

                                                
17 Colin Shearer, Journal of Data Mining, (North 

Hollywood: The Data Warehousing Institute, 
2000). 

menunjukkan bahwa model berhasil dengan 
baik melakukan klasifikasi. Azis (2015) 
mengacu pada Vierra dan Joanne (2008) 
mengungkapkan bahwa nilai kappa statistic 
dapat diinterpretasikan ke dalam 6 kategori 
yang diuraikan dalam tabel 1.18 

 
Tabel 1. Interpretasi Kappa Statistic 

Nilai Interpretasi 

<0 Less than chance agrrement 

0,01 - 0,20 Slight Agreement 

0,21 - 0,40 Fair Agreement 

0,41 - 0,60 Moderate Agreement 

0,61 - 0,80 Substantial Agreement 

0,81 - 0,99 Almost Perfect Agreement 

Sumber: Vierra dan Joanne (2008).  
 
Nilai AUC menunjukkan nilai berdasarkan 
kurva Receiver Operating Character (ROC) yang 
menunjukkan apabila area mendekati ke kiri 
kurva maka klasifikasi kurang berhasil, 
sebaliknya semakin ke kanan maka TP rate 
semakin besar yang menunjukkan bahwa 
klasifikasi semakin baik (Gorunescu, 2011). 
Nilai AUC berada pada rentang nilai 0 sampai 
dengan 1. Gorunescu (2011) membuat lima 
kategori terhadap nilai AUC yang diuraikan 
dalam tabel 2. 
 

Tabel 2. Nilai AUC 
Nilai Kategori (Classification) 

0,9 – 1 Excellent  

0,8 – 0,9 Good  

0,7 – 0,8 Fair  

0,6 – 0,7 Poor  

0,5 - 0,6 Failure 

Sumber: Gorunescu (2011). 

f. Penerapan (Deployment), tahapan terakhir 
adalah pengaplikasian model. Dalam tahap 
deployment ini diyakini bahwa model akan 
berkerja dengan baik bagi organisasi 
pengguna. 

                                                
18 Saeful Azis, Karakterisasi Satuan Kerja Terkait 

Inakurasi Perencanaan Kas Dengan 
Menggunakan Teknik Data Mining (Studi Kasus 
Satuan Kerja Lingkup Kanwil DJPBN Provinsi 
Bengkulu), (Tangerang Selatan: PKN STAN, 
2015). 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Kebijakan dan Tata Cara Rekonsiliasi 

Pelaksanaan rekonsiliasi data-data keuangan 
yang dilakukan antara KPPN selaku Kuasa 
Bendahara Umum Negara dengan satker 
dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang 
mengatur tata cara pelaksanaan rekonsiliasi. 
Mengacu pada modul mengenai rekonsiliasi dalam 
rangka penyusunan laporan keuangan dinyatakan 
bahwa kunci penting dalam penyusunan laporan 
keuangan pemerintah adalah pada proses 
rekonsiliasi data keuangan. Laporan keuangan 
yang telah direkonsiliasi memberikan nilai 
keterandalan pada karakteristik kualitatif dalam 
laporan keuangan sehingga pembaca laporan 
keuangan tidak memperoleh informasi yang bias. 

Penyusunan laporan keuangan kementerian 
lembaga dilakukan secara berjenjang sesuai 
dengan kewenangan yang diwujudkan dalam unit-
unit akuntansi. Jenjang unit akuntansi dalam 
kementerian/ lembaga secara berjenjang yaitu: 

a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 
(UAKPA) yang secara kedudukan umumnya 
berada pada eselon 4 dan eselon 3 dalam suatu 
kementerian/ lembaga. 

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-
Wilayah (UAPPA-W) umumnya melekat pada 
kantor-kantor wilayah kementerian/ lembaga 
setingkat eselon 2. 

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-
Eselon 1 (UAPPA-E1) merupakan unit 
akuntansi yang dilakukan oleh jenjang eselon 1 
dalam kementerian/ lembaga. 

d. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). 
Unit akuntansi yang dilaksanakan oleh 
kementerian/ lembaga. 

Tiap-tiap unit akuntansi tersebut di atas 
melakukan proses akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan secara berjenjang. UAKPA 
melakukan pemrosesan data transaksi APBN 
melalui Sistem Akuntansi Instansi. Secara singkat, 
gambaran umum proses penyusunun laporan 
keuangan kementerian secara berjenjang diuraikan 
sebagai berikut:  

a. Laporan  Keuangan  Kementerian  Lembaga 
(LKKL) yang  disusun oleh  UAKPA. 

b. Laporan dimaksud disampaikan secara berkala 
kepada UAPPA-W. Laporan tersebut paling 
tidak mencakup laporan realisasi anggaran 
(LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 

c. UAPPA-W kemudian mengonsolidasikan 
seluruh LKKL dari beberapa UAKPA yang 
secara kedudukan berada di bawah suatu 

UAPPA-W. UAPPA-W dari berbagai wilayah 
provinsi kemudian menyampaikan LRA, 
Neraca, dan CaLK konsolidasian tingkat 
wilayah kepada UAPPA-E1. 

d. UAPPA-E1 mengonsolidasikan laporan-laporan 
konsolidasian tingkat wilayah provinsi untuk 
menyusun laporan keuangan kementerian/ 
lembaga tingkat eselon 1. Laporan keuangan 
tersebut antara lain meliputi LRA tingkat 
eselon 1, Neraca tingkat eselon 1, dan CaLK 
tingkat eselon 1. 

Menteri dan pimpinan lembaga menyusun 
Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) 
yaitu konsolidasian atas seluruh laporan keuangan 
yang disusun oleh UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 
secara berjenjang. Laporan keuangan tersebut 
terdiri dari LRA, Neraca, dan CaLK tingkat 
kementerian/ lembaga. 

Dalam  lingkup  Bendahara  Umum  Negara,  
Sistem Akuntansi  Pusat  (SiAP) dilaksanakan oleh 
unit-unit yang berada pada lingkup Ditjen 
Perbendaharaan. Rangkaian proses penyusunan 
laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 
diuraikan menjadi: 

a. KPPN selaku UAKBUN Daerah melakukan 
penyusunan LKPP tingkat BUN Daerah atas 
seluruh transaksi APBN seluruh satuan kerja 
yang masuk dalam wilayah kerja. 

b. KPPN menyampaikan LKPP tingkat BUN 
Daerah kepada Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan. Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan kemudian melakukan 
konsolidasian atas seluruh LKPP tingkat kuasa 
BUN Daerah. 

c. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
menyampaikan konsolidasian LKPP tingkat 
wilayah kepada eselon 1 untuk dilakukan 
penyusunan LKPP tingkat eselon 1. 

d. LKPP disusun sebagai konsolidasian secara 
berjenjang atas seluruh LKPP mulai tingkat 
kuasa BUN Daerah. 

Penyusunan LKKL dan LKPP sebagaimana 
diuraikan di atas secara jelas menunjukkan bahwa 
pencatatan akuntansi atas transaksi APBN oleh 
BUN dan kementerian lembaga melalui sistem 
akuntansi yang berbeda. Oleh karena itu, 
sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, 
BUN dan kementerian/ lembaga terlebih dahulu 
melakukan rekonsiliasi keuangan untuk 
mendeteksi kesalahan pencatatan transaksi. 
Rekonsiliasi dilakukan secara berjenjang sesuai 
dengan kewenangan dan unit akuntansi yang 
dimulai pada tingkat KPPN dan satker. 

Untuk mewujudkan pelaksanaan rekonsiliasi 
yang efektif disusun kebijakan-kebijakan 
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rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2013. 
Beberapa hal penting terkait kebijakan dalam 
rekonsiliasi lingkup kementerian/ lembaga adalah 
sebagai berikut: 

a. Satuan kerja di daerah yang merupakan bagian 
dari kewenangan Kantor Pusat (KP), yang 
merupakan satker instansi wilayah, tetap 
menggunakan kode wilayah sesuai DIPA. 
Satuan kerja dimaksud melakukan rekonsiliasi 
dengan KPPN mitra dan menyampaikan 
laporan keuangan kepada UAPPA-W, UAPPA-
W selanjutnya melakukan rekonsiliasi dengan 
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan 
mengirimkan hasilnya ke UAPPA-E1. 

b. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang 
menerima dana dekonstransi/ tugas 
pembantuan (DK/TP) dari kementerian/ 
lembaga yang tidak memiliki kantor vertikal di 
provinsi/ kab/ kota, dan hanya ada satu satuan 
kerja per eselon 1, maka tidak perlu 
melakukan rekonsiliasi tingkat wilayah, tetapi 
menyampaikan laporan keuangan dengan 
melampirkan Salinan BAR bulan terakhir dari 
KPPN setiap triwulan dan mengirimkan 
laporan keuangan langsung kepada eselon 1 
K/L. 

c. Bagian Anggaran yang memiliki beberapa 
kantor vertikal di daerah dengan jenis 
kewenangan KD, tetapi tidak mempunyai 
kantor wilayah harus menunjuk salah satu 
satuan kerja sebagai UAPPA-W. 

d. Untuk K/L yang tidak memiliki kantor wilayah 
dalam struktur organisasinya, namun memiliki 
satuan kerja (baik Dekonsentrasi, TP, KD, UPT, 
SNVT) di wilayahnya yang mendapatkan dana 
dari beberapa eselon 1 yang berbeda, harus 
membuat UAPPA-W. UAPPA-W tersebut adalah 
salah satu dari satuan kerja (baik 
Dekonsentrasi, TP, KD, UPT, SNVT) tersebut. 
UAPPA-W tersebut dapat dibentuk per eselon 
1 atau per wilayah. 

e. Rekonsiliasi satuan kerja dan UAPPA-W 
dengan KPPN dan Kanwil DJPB yang lokasinya 
tidak sama dilakukan sebagai berikut: 

1. Satker tersebut wajib melakukan 
rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja, 
namun UAPPA-W tidak wajib melakukan 
rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah DJPB 
yang membawahi KPPN tersebut; 

2. KPPN mitra kerja satker tersebut wajib 
mengirimkan BAR dan LHR ke Kanwil 
DJPBN mitra kerja UAPPA-W yang 
membawahi satker tersebut; 

3. Satker tersebut wajib mengirimkan data 
UAPPA-W, selanjutnya UAPPA-W 

melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil 
DJPB mitra kerjanya; 

4. Kanwil DJPB mencocokkan perbedaan dan 
hasil rekonsiliasi dengan BAR dan Laporan 
Hasil Rekonsiliasi (LHR) yang dikirimkan 
oleh KPPN; 

5. Satuan kerja yang melakukan pencairan 
dana/ pengesahannya di beberapa KPPN 
wajib melakukan rekonsiliasi dengan 
beberapa KPPN di mana satker tersebut 
melakukan pencairan dananya; 

6. Bagian Anggaran (BA/Eselon 1) yang 
mempunyai beberapa UAPPA-W dalam 
satu wilayah maka setiap UAPPA-W harus 
melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil 
DJPBN berdasarkan satuan kerja di 
wilayahnya.  

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) selaku Kuasa BUN Daerah melaksanakan 
rekonsiliasi dengan satuan kerja. Rekonsiliasi pada 
tingkat Kuasa BUN Daerah antara KPPN dan satuan 
kerjanya merupakan titik paling penting dalam 
proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan 
keuangan karena dalam jenjang ini proses input 
data transaksi APBN dilakukan sementara pada 
jenjang-jenjang di atasnya hanya sebatas 
konsolidasian saja. Beberapa poin-poin penting 
terkait pelaksanaan rekonsiliasi tingkat kuasa BUN 
daerah antara lain: 

a. KPPN selaku UAKBUN-D melakukan 
rekonsiliasi laporan realisasi anggaran; 

b. Neraca SAU beserta data transaksi dengan 
seluruh satuan kerja di wilayahnya setiap 
bulan. KPPN mengirim ADK dan laporan 
kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan; 

c. Untuk estimasi pendapatan yang terdapat 
dalam SAU, KPPN melakukan penginputan 
estimasi pendapatan sesuai dengan DIPA 
satker mitra kerjanya; 

d. Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku 
UAKBUN-Kanwil melakukan rekonsiliasi 
dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya setiap 
triwulanan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
mengirimkan ADK dan laporan kepada 
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
(APK) dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara 
(PKN); 

e. Dit. PKN dan selaku UAKBUN-P melakukan 
rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan 
Neraca SAU beserta data transaksi dengan 
seluruh satuan kerja yang memiliki 
pendapatan, penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan melalui rekening 
yang dikuasai Dit. PKN; 
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f. Setiap penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi 
(BAR) harus dilampiri dengan Laporan Hasil 
Rekonsiliasi (LHR). 

3.2. Masalah Yang Dihadapi 

Pelaksanaan rekonsiliasi merupakan langkah 
yang harus dilakukan oleh Bendahara Umum 
Negara sebelum menyusun Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat. Kualitas informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan sangat 
tergantung pada efektivitas proses rekonsiliasi. 
Rekonsiliasi yang efektif adalah rekonsiliasi yang 
dapat mendeteksi adanya kesalahan (selisih) 
dalam pencatatan transaksi baik oleh KPPN 
maupun oleh satuan kerja. Fungsi check and 
balance ini menjadi alat deteksi kesalahan sehingga 
tindakan koreksi dapat dilakukan terkait 
pencatatan. 

Pemerintah selaku pengguna sumber daya 
keuangan dalam menyelenggarakan keuangan 
diwajibkan untuk melakukan penyusunan laporan 
keuangan pemerintah pusat sebagai bentuk 
pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan anggaran. Hal ini sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 
(pasal 8) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 (pasal 51). 

LKPP yang disusun oleh Menteri Keuangan 
c.q. Ditjen Perbendaharan atas seluruh transaksi 
APBN dalam satu periode tahun anggaran 
disampaikan kepada kepada Presiden sebagai 
wujud pertanggungjawaban dan Badan Pemeriksa 
Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil 
audit atas penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) untuk dua tahun terakhir 
adalah pemberian opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) untuk LKPP tahun 2013 dan 
2014. 

Sebagaimana diuraikan dalam bagian 
pendahuluan penelitian ini, temuan BPK terkait 
atas audit LKPP adalah adanya selisih pencatatan 
antara SAU dan SAI yang merupakan bagian dari 
proses rekonsiliasi. Dalam laporan audit BPK atas 
LKPP tahun 2013 disebutkan bahwa perbedaan 
pencatatan belanja antara SAU dan SAI sebesar 
Rp140.397.661.708,- (neto) atau secara absolut 
sebesar Rp272.905.428.156,-. Diungkapkan lebih 
lanjut, pemerintah belum menindaklanjuti data 
berbeda sejak tahun 2004 sampai dengan 2012. 
Dalam laporan hasil pemeriksaan (audit) atas LKPP 
2014, BPK mengungkapkan temuan bahwa proses 
rekonsiliasi antara BUN dan K/L tidak efektif 
sehingga masih ada perbedaan data di mana K/L 
mencatat belanja lebih besar senilai Rp557,36 
miliar. 

Permasalahan selisih atas rekonsiliasi KPPN 
(BUN) dan satuan kerja (K/L) merupakan 
permasalahan yang terjadi sepanjang tahun. KPPN 

selaku unit vertikal Ditjen Perbendaharaan 
mengemban fungsi melakukan bimbingan teknis 
dan supervisi di bidang akuntansi dan pelaporan 
keuangan dan fungsi dalam melakukan 
pemantauan dan evaluasi di bidang akuntansi dan 
pelaporan. 

3.3. Alternatif Pemecahan Masalah 

Dalam usaha mewujudkan penyusunan LKPP 
yang andal tahap-tahap penyusunan harus 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai 
akurasi dan validitas data-data transaksi APBN. 
Untuk memastikan akurasi dan validitas tersebut, 
maka dilakukan rekonsiliasi mendahului 
penyusunan laporan keuangan. Temuan BPK atas 
LKPP tahun 2013 dan 2014 menyatakan bahwa 
adaselisih pencatatan antara BUN dengan 
kementerian/ lembaga. Hal ini menunjukkan 
bahwa dalam proses rekonsiliasi masih ditemukan 
selisih (perbedaan pencatatan). 

Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, 
pemantauan, monitoring, dan evaluasi terkait 
akuntansi dan pelaporan akan berjalan dengan 
efektif bila difokuskan pada satuan kerja dengan 
karakteristik yang rentan terhadap perbedaan 
hasil rekonsiliasi (beda pencatatan transaksi). 
Terkait upaya meminimalkan terjadinya 
perbedaan (selisih) karena kesalahan pencatatan, 
maka dalam pelaksanaan fungsi supervisi, 
bimbingan teknis, dan monitoring evaluasi 
tersebut, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi proses rekonsiliasi. Hal ini 
dilakukan agar satuan-satuan kerja dengan 
karakteristik yang rentan dengan kesalahan 
pencatatan dapat lebih fokus dalam menerima 
bimbingan teknis dan supervisi oleh KPPN. 

Penggunaan teknik data mining dapat 
digunakan untuk melihat pola-pola tersembunyi 
yang menjelaskan hubungan keterkaitan data-data 
dalam suatu basis data yang sangat besar. 
Penggunaan teknik data mining dapat dilakukan 
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi proses rekonsiliasi. Faktor-faktor 
yang teridentifikasi tersebut digunakan untuk 
mengklasifikasikan karakteristik satuan kerja yang 
menjadi fokus supervisi, bimbingan, monitoring, 
dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan supervisi, 
bimbingan, monitoring, dan evaluasi lebih intens 
dan fokus pada satker-satker tertentu. Hal ini 
diharapkan dapat mengurangi dan mencegah 
terjadinya perbedaan dan/ atau kesalahan 
pencatatan atas transaksi-transaksi APBN. 

3.4. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Penelitan ini menggunakan teknik data 
mining dengan pendekatan CRISP-DM (Cross 
Industry Standard Proces for Data Mining). 
Hermawan (2015) mengutip Shearer (2000), yang 
menyatakan CRISP-DM merupakan pendekatan 
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dalam data mining dengan tahapan-tahapan teknis 
meliputi pemahaman data (data understanding), 
penyiapan data (data preparation), perancangan 
model (modeling), evaluasi, dan aplikasi/ 
penerapannya.19 

a. Business Understanding 
Pemahaman proses bisnis (business 

understanding) adalah pemahaman tujuan-
tujuan dan proses bisnis perusahaan dengan 
baik sehingga dapat mendefinisikan 
permasalahan data mining. 

b. Pemahaman Data 
Tahapan pertama dalam penelitian ini 

akan dimulai dengan memahami data-data 
yang terkait dengan penelitian. Pemahaman 
akan data sangat penting dalam penelitian 
terutama dengan menggunakan teknik data 
mining. Data-data yang terkait dengan 
penelitan meliputi data-data realisasi 
anggaran, data DIPA satuan kerja, daftar hasil 
rekonsiliasi, data daftar Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D), daftar revisi DIPA, dan 
data-data lain yang terkait dengan penelitian. 

c. Penyiapan Data 
Hermawan (2015) menyatakan bahwa 

tahapan penyiapan data merupakan proses 
yang meliputi pemilihan data, pembersihan 
data, konstruksi data, dan integrasi data.20 
Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data yang diperoleh dari Kantor Pusat 
Ditjen Perbendaharaan. 

d. Perancangan Model 
Perancangan model merupakan tahapan 

ketiga dalam teknik data mining dengan 
pendekatan CRISP. Pemodelan akan dilakukan 
dengan menggunakan klasifikasi pohon 
keputusan (decision tree). Teknik ini dipilih 
karena mampu membangun model dengan 
tingkat akurasi yang tinggi sepanjang data 
yang digunakan memiliki akurasi yang baik. 
Teknik klasifikasi pohon keputusan membantu 
memahami hubungan-hubungan antardata 
dari suatu proses sehingga relevan dengan 
permasalahan dan pencapaian tujuan 
penelitian. Pembangunan model akan 
menggunakan aplikasi WEKA versi 3.6.13 
dengan menggunakan parameter-parameter 
yang ada pada aplikasi tersebut. 

                                                
19 Randy Hermawan, Penggunaan Teknik Data 

Mining untuk Memprediksi Kondisi Financial 
Distress pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ 
Kota di Indonesia, Tangerang Selatan: PKN-
STAN, 2015. 

20 Ibid., hlm. 33. 

 Model hasil rancangan dievaluasi polanya 
untuk kemudian diidentifikasi faktor-faktor 
yang menjadi tujuan penelitian. Dari berbagai 
model yang berhasil dirancang dipilih model 
dengan tingkat akurasi yang paling baik. 

e. Evaluasi Model 
Pada tahapan Evaluasi Model, seluruh 

model-model yang dibangun selanjutnya 
dievaluasi kinerjanya dalam melakukan 
klasifikasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 
untuk mendapatkan model dengan kinerja 
pengklasifikasian terbaik. Beberapa aspek 
yang digunakan dalam tahapan evaluasi model 
adalah tingkat keberhasilan pengklasifikasian 
(correctly classified), nilai kappa statistic, nilai 
area under curve (AUC), serta ukuran dan besar 
pohon keputusan yang terbentuk. 

f. Penerapan (Deployment) 
Penerapan (Deployment) merupakan 

tahapan terakhir, yaitu pengaplikasian model. 
Hal pokok yang menjadi perhatian dalam tahap 
deployment ini adalah keyakinan bahwa model 
akan bekerja dengan baik bagi organisasi 
pengguna. Penerapan dilakukan dengan 
memasukkan dataset yang belum diberikan 
label kelas berdasarkan  model yang terpilih. 

3.5. Definisi Operasional 

3.5.1. Selisih  

Yang dimaksud dengan selisih pada penelitian 
ini adalah kondisi apabila terdapat perbedaan hasil 
rekonsiliasi antara pencatatan pada SAI oleh 
satuan kerja dan SAU oleh KPPN. Selisih tersebut 
meliputi selisih yang disebabkan oleh DIPA, 
estimasi pendapatan, belanja¸ pengembalian 
belanja, realisasi PNBP, pengembalian PNBP, 
mutasi uang persediaan, kas pada Bendahara 
Pengeluaran, dan kas pada BLU. 

3.5.2. OK 

Yang dimaksud dengan OK adalah kondisi 
apabila tidak terdapat perbedaan hasil rekonsiliasi 
atas pencatatan pada SAI oleh satuan kerja dengan 
pencatatan oleh KPPN pada SAU. 
 
4. HASIL PENELITIAN 

Penelitan ini menggunakan teknik data 
mining dengan pendekatan CRISP-DM (Cross 
Industry Standard Proces for Data Mining). Penulis 
menggunakan aplikasi yang dibangun oleh Waikato 
University yaitu aplikasi WEKA untuk data mining. 

4.1. Pemahaman Proses Bisnis (Understanding 
of Bussiness Processes) 

Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan atas 
transaksi-transaksi pelaksanaan anggaran antara 
Kementerian/ Lembaga dengan BUN. Rekonsiliasi 
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yang menjadi lingkup penelitian ini adalah 
rekonsiliasi tingkat UAKPA yaitu satker dalam 
suatu Kementerian/ Lembaga dengan KPPN. 
Rekonsiliasi di tingkat UAKPA dilaksanakan setiap 
bulan sepanjang tahun anggaran. Sebagaimana 
diatur pada PMK Nomor 210/PMK.05/2013 
rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat setiap 
tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja 
berikutnya bila hari tersebut libur. 

Pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKBUN 
Daerah diawali dengan satuan kerja merekam 
seluruh transaksi yang terjadi sepanjang bulan 
periode rekonsiliasi melalui aplikasi SAIBA 
berdasarkan dokumen-dokumen sumber. Data 
hasil perekaman dari aplikasi SAIBA disampaikan 
melalui arsip data komputer (ADK) ke KPPN untuk 
direkonsiliasi baik secara langsung maupun 
melalui sarana surat elektronik. Pada KPPN, 
seluruh proses transaksi direkam dan disimpan 
dalam satu database terpusat, yaitu database SPAN. 
Petugas KPPN melakukan unggah ADK satker 
untuk direkonsiliasi dengan data pencatatan BUN 
yang tersimpan dalam database SPAN. Rekonsiliasi 
tingkat UAK-BUN Daerah dilakukan atas transaksi 
DIPA, estimasi pendapatan, belanja, pengembalian 
belanja, pendapatan, pengembalian pendapatan, 
mutasi uang persediaan, kas di bendahara 
pengeluaran, kas di kementerian/ lembaga, dan kas 
pada Badan Layanan Umum. 

4.2. Pemahaman Data (Data Understanding) 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari beberapa kelompok data antara lain 
data hasil rekonsiliasi, data transaksi Surat 
Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan data revisi 
DIPA pada tujuh KPPN kovensional dalam Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI 
Jakarta yang menjadi objek penelitian. Data-data 
tersebut diperoleh dari Direktorat Sistem 
Informasi dan Transformasi Perbendaharaan 
Ditjen Perbendaharaan yang mengelola database 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(SPAN). Data mentah terkait penelitian ini diterima 
dalam format ekstensi excel sehingga mendukung 
kemudahan pengolahan dalam tahap persiapan 
data. Data hasil rekonsiliasi merupakan data per 
tanggal 4 Januari 2016 (KPPN Jakarta 1, 2, 3, 4, 5, 
dan 6) dan per 13 Januari 2016 untuk (KPPN 
Jakarta 7). Sementara itu, data SP2D dan data revisi 
DIPA merupakan versi termutakhir per tanggal 15 
Desember 2015. 

Data mentah hasil rekonsiliasi dengan satuan 
kerja pada tujuh KPPN yang menjadi objek 
penelitian tersebut terdiri dari 238.890 baris 
dalam ekstensi file excel. Data tersebut merupakan 
kompilasi seluruh satker dalam lingkup KPPN yang 
menjadi objek penelitian. Data-data terdiri dari 
atribut tiap-tiap satker, transaksi-transaksi yang 
direkonsiliasi, periode rekonsiliasi, dan status 

rekonsiliasi (OK atau SELISIH). Data mentah 
jumlah SP2D terdiri dari daftar nomor SP2D dan 
atribut satker seluruh satuan kerja yang 
merupakan mitra kerja ketujuh KPPN tersebut 
sepanjang tahun 2015. Sedangkan data revisi DIPA 
merupakan data yang terdiri dari daftar satker-
satker yang melakukan revisi DIPA sepanjang 
tahun anggaran 2015. 

4.3. Persiapan Data (Data Preparation) 

Persiapan data dilakukan terhadap data 
mentah yang belum siap untuk diolah dalam 
penelitian. Tahapan ini merupakan tahapan pra-
pemrosesan data penelitian ke dalam model-
model. Hermawan (2015) menyatakan penyiapan 
data terbagi menjadi lima langkah yaitu pemilihan 
data, pembersihan data, penyusunan data 
(konstruksi), integrasi data, dan transformasi data. 
Seluruh tahapan dalam persiapan data dilakukan 
dengan aplikasi Microsoft Excel. 

a. Pemilihan Data 

Persiapan data diawali dengan 
mengklasifikasikan satuan kerja berdasarkan kelas 
hasil rekonsiliasi ke dalam dua kelas yaitu kelas OK 
(tidak ada selisih) dan kelas SELISIH. Langkah 
berikutnya adalah melakukan pemisahan transaksi 
berdasarkan bulan-bulan periode pelaksanaan 
rekonsiliasi. Persiapan data dilakukan untuk 
memilih data-data yang relevan dengan penelitian. 
Lingkup penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan 
rekonsiliasi periode bulan Januari sampai 
November 2015. Periode pelaksanaan rekonsiliasi 
Desember tidak dapat dimasukkan dalam lingkup 
penelitian karena pelaksanaannya baru akan mulai 
dilakukan pada bulan Januari 2016 dan diatur 
secara khusus dalam Perdirjen Perbendaharaan 
Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 
pada Akhir Tahun Anggaran 2015. Hal tersebut 
menimbulkan perbedaan dengan periode-periode 
sebelumnya. Untuk data-data rekonsiliasi periode 
sebelum tahun anggaran 2015 tidak dapat 
dimasukkan dalam lingkup penelitian karena tidak 
tersedia data sebagai bahan penelitian. 

b. Pembersihan Data 

Data terpilih yang relevan dengan penelitian 
dibersihkan dari data yang tidak dapat digunakan 
dalam penelitian, yaitu data yang kode satkernya 
kosong. Pembersihan dilakukan dengan fitur 
filtering dan menghapus seluruh baris data 
(instance) kosong (blank) pada kolom kode satker, 
serta atribut-atribut yang tidak relevan dalam 
penelitian. Kolom-kolom atribut yang tidak relevan 
dengan tujuan penelitian seperti kode KPPN, kode 
bank dan atribut lain yang tidak relevan dihapus. 
Sedangkan atribut kode satker, kode bagian 
anggaran, kode unit eselon 1, dan periode 
rekonsiliasi dihapus dari dataset agar pohon yang 
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terbentuk dari hasil pemodelan tidak terlalu besar. 
Data-data hasil rekonsiliasi yang telah dibersihkan 
dan dipisahkan berdasarkan bulan pelaksanaan 
rekonsiliasi disimpan dalam satu file yang 
dinamakan HASIL_REKON_ALL.xlsx. 

 
Tabel 3. Daftar Atribut 

No Nama Atribut 
1 Jenis Dekonsentrasi 
2 Jumlah Fungsi 
3 Jumlah Subfungsi 
4 Jumlah Program 
5 Jumlah Kegiatan 
6 Jumlah Output 
7 Pagu Belanja Bansos 
8 Pagu Belanja Barang 
9 Pagu Belanja Lain-Lain 

10 Pagu Belanja Modal 
11 Pagu Belanja Pegawai 
12 Status Pagu Blokir 
13 Realisasi Bansos 
14 Realisasi Barang  
15 Realisasi Lain-Lain 
16 Realisasi Modal 
17 Realisasi Modal 
18 Jumlah SP2D 
19 Jumlah Revisi DIPA 
20 Klasifikasi PNBP 

Sumber: Diolah dari database pada Direktorat SITP 
 Ditjen Perbendaharaan 

Deskripsi atas atribut-atribut tersebut 
diuraikan sebagai berikut: 

1. Jenis Dekonsentrasi 
Jenis dekonsentrasi adalah jenis atribut yang   
menunjukkan jenis kewenangan satuan kerja. 
Data penelitian yang diperoleh terdiri dari lima 
jenis kode dekonsentrasi, yaitu Kantor Pusat 
(KP) sebanyak 2.591 instances, Kantor Daerah 
770 instances, Dekonsentrasi 261 instances, 
Tugas Pembantuan 24 instances, dan 10.136 
instances kode 0 untuk instances yang tidak 
terisi kode. 

2. Jumlah Fungsi 
Atribut fungsi adalah atribut yang 
menunjukkan jumlah fungsi yang dimiliki oleh 
tiap-tiap satuan kerja. Sebanyak 12.113 
instances memiliki 1 fungsi, 1.432 instances 
memiliki 2 fungsi, dan 237 instances memiliki 3 
fungsi. 

3. Subfungsi 
Atribut subfungsi adalah atribut yang 
menunjukkan jumlah subfungsi tiap-tiap 

satker sesuai dengan nomenklatur. Instances 
terdiri dari 5 jenis subfungsi dengan rincian 
11.069 instances dengan 1 subfungsi, 2.204 
instances dengan 2 subfungsi, 429 instances 
dengan  jumlah subfungsi 3, 69 instances 
dengan jumlah subfungsi 4, dan 11 instances 
dengan 11 subfungsi. 

4. Program 
Atribut program adalah jumlah program yang 
dimiliki tiap satuan kerja sesuai dengan 
pelaksanaan tugas fungsinya. Dalam penelitian 
ini terdapat delapan jenis jumlah program 
yang dimiliki tiap-tiap instances. Jumlah 
terkecil adalah data (instance) dengan nilai 1 
dan nilai jumlah program terbesar adalah 10 
seperti digambarkan dalam tabel 4. 
 

Tabel 4. Rincian Atribut Program 
No Jumlah Program Instances 
1 1 10.718 
2 2 2.306 
3 3 446 
4 4 153 
5 6 61 
6 7 22 
7 8 65 
8 10 11 

Sumber: data excel yang telah diolah 
 
Persebaran nilai-nilai jumlah program tersebut 
sangat bervariasi di mana jumlah program 1 
adalah yang terbanyak dengan 10.718 
instances dan jumlah program paling sedikit 
adalah 10 dengan 11 instances.  Rincian jenis 
program dan instances dalam data diuraikan 
pada tabel. 

5. Kegiatan 
Atribut kegiatan merupakan jumlah aktivitas 
yang akan dilaksanakan satuan kerja dalam 
pelaksanaan program. Atribut kode kegiatan 
dalam penelitian ini terdiri dari 36 jenis di 
mana instances (satker) dengan jumlah 
kegiatan di atas 8 jumlah instances-nya kurang 
dari 100 sementara itu satker yang jumlah 
kegiatannya kurang atau sama dengan 8 
jumlah instances-nya lebih dari 100. Instances 
dengan 1 dan 2 kegiatan paling banyak dalam 
data yaitu dengan jumlah instances 6.391 dan 
2.788. 

6. Output 
Atribut output menunjukkan banyaknya 
output dalam kegiatan-kegiatan dalam DIPA 
satuan kerja. Terdapat 39 jenis jumlah output 
satuan kerja (instances) dalam data. Jumlah 
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program 3, 6, 7, dan 8 merupakan jumlah 
program yang terbanyak dalam data yaitu 
dengan masing-masing berjumlah di atas 1.000 
instances. 

7. Pagu Belanja Bantuan Sosial (57) 
Atribut pagu belanja bantuan sosial 
merupakan atribut yang menunjukkan 
kepemilikan pagu tersebut pada tiap-tiap 
satker (instances). Jumlah instances yang 
memiliki atribut ini adalah 1.296 instances dan 
diberi label ADA sementara satker (instances) 
yang tidak memiliki sebanyak 12.486 instances 
dan diberi label TIDAK ADA. 

8. Pagu Belanja Barang (52) 
Atribut pagu belanja barang menunjukkan 
jumlah pagu belanja barang yang dimiliki tiap 
satker pada Tahun Anggaran 2015 dengan 
rincian pada Tabel 5. Dalam menetapkan label 
atribut penulis tidak menemukan literatur 
baku yang menetapkan dasar pelabelan atribut 
realisasi, pagu, realisasi belanja, dan besaran 
PNBP. Azis (2015) yang meneliti karakterisasi 
satker terkait inakurasi perencanaan kas 
dengan menggunakan teknik data mining 
menetapkan sendiri label atas atribut pagu, 
realisasi, jumlah kegiatan, retur SPM, dan 
atribut lainnya. Penelitian ini mengacu pada 
penelitian Azis (2015) dengan menetapkan 
sendiri label-label atribut pagu, realisasi 
anggaran, dan PNBP.  
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai 
pagu belanja dengan label SEDANG dan BESAR 
adalah nilai label dengan instances paling besar 
yaitu dengan jumlah instances masing-masing 
5.605 dan 5.245 sementara dengan label 
TIDAK ADA berjumlah paling sedikit (317). 
 

Tabel 5. Label Belanja Barang 
No Nilai Pagu Belanja 

Barang 
Label Jumlah 

Instances 

1 0 TIDAK ADA 317 

2 < 200 juta KECIL 622 

3 < 200 juta s.d. < 10 
miliar 

SEDANG 5.605 

4 < 10 miliar s.d. < 
100 miliar 

BESAR 5.245 

5 > 100 miliar SANGAT 
BESAR 

1.993 

Sumber: data excel yang telah diolah 

9. Pagu Belanja Lain-Lain (58) 
Atribut pagu belanja lain-lain (58) 
menunjukkan kepemilikan pagu belanja lain-
lain pada satker. Jumlah satker yang memiliki 
pagu belanja 58 sebanyak 22 satker (instances) 
dan diberi label ADA sementara instances yang 

tidak memiliki pagu belanja 58 sebanyak 
13.760 diberi label TIDAK ADA. 

10. Pagu Belanja Modal (53) 
Atribut pagu belanja modal menunjukkan 
kepemilikan belanja modal pada satker. Nilai 
pagu belanja modal diberi label sesuai 
berdasarkan range pada Tabel 5. Satker 
(instances) dengan pagu SEDANG sebanyak 
6.541 instances, label TIDAK ADA 3.078, KECIL 
1.494, BESAR, 2.665, dan SANGAT BESAR 4 
instances. 

11. Pagu Belanja Pegawai (51) 
Atribut Belanja Pegawai (51) merupakan 
atribut yang menunjukkan besaran pagu 
belanja pegawai satker. Nilai pagu belanja 
pegawai diberi label berdasarkan rentang nilai 
sebagimana pada Tabel 5. Sebanyak 4.786 
instances memiliki pagu BESAR, 5.215 
instances dengan pagu 51 SEDANG, 3.297 
instances berlabel TIDAK ADA, 460 instances 
dengan label KECIL, dan 24 instances memiliki 
pagu SANGAT BESAR. 

12. Blokir  
Satker yang memiliki pagu dengan status 
blokir diberi label ADA dan yang tidak diblokir 
diberi label TIDAK ADA. Sebanyak 61 instances 
diberi label ADA dan 13.721 diberi label TIDAK 
ADA. 

13. Realisasi Belanja Bantuan Sosial (57) 
Atribut ini menunjukkan jumlah realisasi 
belanja 57 pada tiap bulan pelaksanaan 
rekonsiliasi. Sebanyak 327 instances yang 
memiliki realisasi belanja 57 diberi label ADA 
dan 13.455 instances tanpa realisasi belanja 57 
diberi label TIDAK ADA. 

14. Realisasi Belanja Barang (52) 
Atribut ini merupakan atribut realisasi belanja 
barang satker tiap bulan periode rekonsiliasi. 
Nilai realisasi dimasukkan ke dalam label-label 
berdasarkan besaran realisasinya sebagaimana 
diuraikan pada tabel berikut. 
 

Tabel 6. Label Realisasi Belanja Barang 
No Nilai Pagu Belanja Barang Label Jumlah 

Instances 

1 0 TIDAK ADA 2.325 

2 < 500 juta KECIL 4.386 

3 < 500 juta s.d. < 10 miliar SEDANG 6.036 

4 < 10 miliar s.d < 100 miliar BESAR 938 

5 > 100 miliar SANGAT 
BESAR 

117 

Sumber: data excel yang telah diolah 
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Instances dengan nilai realisasi belanja barang 
dengan label KECIL dan label SEDANG 
merupakan jumlah instances terbanyak dalam 
dataset berturut-turut yaitu 4.386 dan 6.036 
instances. Sementara label SANGAT BESAR 
merupakan kelompok dengan jumlah instances 
paling sedikit yaitu sebanyak 117 instances. 

15. Realisasi Belanja Lain-Lain (58) 
Atribut realisasi belanja 58 menunjukkan 
realisasi belanja 58 pada satker. Jumlah satker 
yang memiliki realisasi belanja 58 sebanyak 15 
instances dan diberi label ADA. Sementara 
jumlah instances yang tidak memiliki realisasi 
belanja 58 sebanyak 13.767 instances dan 
diberi label TIDAK ADA. 

16. Realisasi Belanja Modal (53) 
Atribut ini menunjukkan besaran realisasi 
belanja modal yang terjadi tiap bulan (tidak 
akumulasi) pelaksanaan rekonsiliasi. Besaran 
realisasi diberi label sesuai dengan rentang 
nilai pada Tabel 6. Label TIDAK ADA dimiliki 
8.943 instances, KECIL 3.221, label SEDANG 
sebanyak 1.275 instances, dan label sangat 
besar 77. 

17. Realisasi Belanja Pegawai (51) 
Atribut ini menunjukkan besaran realisasi 
belanja pegawai yang terjadi tiap bulan (tidak 
akumulasi) pelaksanaan rekonsiliasi. Besaran 
realisasi diberi label sesuai dengan rentang 
nilai pada Tabel 6. Label TIDAK ADA dimiliki 
3.782 instances, KECIL 3.681, label SEDANG 
sebanyak 5.754 instances, dan label sangat 
besar 59. 

18. SP2D 
Atribut SP2D menunjukkan banyaknya SP2D 
yang diterbitkan untuk masing-masing satker 
per bulan (tidak akumulasi). Terdapat 543 
variasi jumlah SP2D dalam data penelitian. 
Jumlah SP2D per bulan paling kecil adalah 0 
(tidak terbit SP2D) dan paling besar per bulan 
adalah 1.194 SP2D. 

19. Revisi DIPA 
Atribut revisi DIPA menunjukkan jumlah revisi 
DIPA per periode rekonsiliasi. Jumlah revisi 
DIPA per bulan (tidak akumulasi) paling kecil 
dengan jumlah 0 (tidak ada revisi yang terbit) 
dan paling besar 66. 

20. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak 
 (PNBP) 

Atribut PNBP menunjukkan kepemilikan 
realisasi PNBP per bulan (tidak akumulasi). 
Nilai realisasi PNBP dimasukkan ke dalam 
enam label berdasarkan besaran nilai masing-
masing sebagaimana diuraikan pada tabel 
berikut.  

 
Tabel 7. Label Realisasi PNBP 

No Nilai Realisasi PNBP Label Jumlah 
Instance
 1 0 TIDAK ADA 10.084 

2 < 1.000.000 KECIL 1.858 

3 < 1000.000 s.d. < 100 juta SANGAT 
KECIL 

686 

4 < 100 juta s.d < 1 miliar SEDANG 699 

5 < 1 miliar s.d < 10 miliar BESAR 318 

6 > 10 miliar SANGAT 
BESAR 

137 

Sumber: data excel yang telah diolah 
 

Berdasarkan tabel dapat dilihat nilai-nilai 
realisasi PNBP dengan label TIDAK ADA 
merupakan label dengan jumlah instances 
terbanyak yaitu 10.084 instances. Sementara 
nilai label terkecil adalah label SANGAT BESAR 
dengan jumlah 137 instances. 

c. Konstruksi Data 

Data-data terpilih yang telah dibersihkan 
selanjutnya disusun/ dibangun sesuai dengan 
kepemilikan seluruh atribut masing-masing satker 
berdasarkan bulan-bulan pelaksanaan rekonsiliasi. 
Namun sebelum dilakukan proses konstruksi data 
secara bulanan, atribut pagu, realisasi belanja, dan 
atribut PNBP dimasukkan ke dalam kelas-kelas. 

Konstruksi data dilakukan berdasarkan data 
bulanan dengan cara mengisi atribut masing-
masing satker berdasarkan file daftar SP2D dan file 
daftar revisi DIPA dengan menggunakan fungsi 
vlookup. Tiap baris dalam data mewakili hasil 
rekonsiliasi dan kondisi tiap-tiap satker dalam 
suatu periode bulan pelaksanaan rekonsiliasi. Hasil 
seluruh data yang dikonstruksi menjadi dataset  
bulanan disimpan ke dalam sebelas sheet bulan 
dalam satu file HASIL_REKON_ALL.xlsx. 

d. Integrasi Data 

Tahap integrasi data adalah proses 
menyatukan seluruh data penelitian yang telah 
dipilih, dibersihkan, dan disusun menjadi satu 
kumpulan data. Satu kumpulan ini disebut sebagai 
dataset yang digunakan pada proses modeling. 
Proses integrasi data dilakukan dengan 
menggabungkan seluruh instance (baris data) pada 
sebelas sheet bulan pelaksanaan rekonsiliasi dari 
file HASIL_REKON_ALL.xlsx dan menyimpan dalam 
satu file dataset baru yaitu file 
DATASET_RANGE.xlsx. Dataset tersebut 
merupakan kompilasi dari seluruh instance (baris 
data) dari sebelas bulan periode rekonsiliasi. 

Setiap instance dalam dataset telah 
dimasukkan ke dalam klasifikasi berdasarkan hasil 
rekonsiliasi (OK atau SELISIH). Jumlah seluruh 
instance dalam dataset adalah 13.782 baris data 
(instance) yang terdiri dari 10.503 instance dengan 
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klasifikasi hasil rekonsiliasi OK dan 3.279 instance 
diklasifikasikan pada kelas SELISIH. 

e. Transformasi Data (Data Formatting) 

Sebelum  data siap  untuk diolah  dalam 
aplikasi WEKA  yang  digunakan  sebagai aplikasi 
data mining dalam proses modelling, dataset 
ditransformasi ke dalam file extension *csv 
(comma demilited). Transformasi ini dilakukan 
karena aplikasi WEKA tidak menerima input file 
dalam bentuk ekstensi excel (.xlsx) sedangkan file 
dalam bentuk *csv merupakan salah satu ekstensi 
yang diterima sebagai input file. Proses 
transformasi data dilakukan dengan menyimpan 
ulang (save as) dataset dan memilih ekstensi *csv. 
File ini kemudian diberi nama DATASET_RANGE 
_MINUS SATKER PERIODE BA Es.csv. File ini 
selanjutnya merupakan dataset yang telah siap 
untuk diinput dan diproses pada aplikasi WEKA. 

Proses transformasi di atas dilakukan atas 
dataset sebelum diinput ke dalam aplikasi data 
mining yang digunakan. Namun dataset tersebut 
belum sepenuhnya siap untuk diolah dalam teknik 
data mining. Tahapan terakhir dalam formatting 
data (transformasi data) adalah memastikan  
bahwa tiap-tiap atribut telah sesuai dengan tipe 
datanya yaitu tipe numeric dan tipe nominal. 

4.4. Pemodelan (Modeling) 

Tahapan keempat dalam pendekatan teknik 
CRISP-DM adalah membuat model-model 
berdasarkan dataset yang telah dipersiapkan pada 
tahapan-tahapan sebelumnya. Pemodelan 
digunakan dengan menggunakan algoritma pohon 
keputusan (decision tree) C4.5. Sebagaimana 
diuraikan pada bagian sebelumnya, algoritma C4.5 
dipilih karena merupakan algoritma yang paling 
umum dan memberikan akurasi dan kecepatan 
pemrosesan yang sangat baik. Dalam aplikasi 
WEKA algoritma C4.5 dikenal dengan nama J48 
decision tree. 

Pemodelan dilakukan dengan menggunakan 
dataset dengan file name DATASET_RANGE 
_MINUS SATKER PERIODE BA Es.csv. Aplikasi data 
mining yang digunakan adalah Weka versi 3.6.13 
untuk membangun model-model dalam mengolah 
dataset. 

Teknik data mining yang dilakukan dalam 
penelitian inimenggunakan teknik klasifikasi 
dengan menggunakan algoritma decision tree 
(pohon keputusan) C.45. Algoritma tersebut pada 
aplikasi WEKA dinamakan dengan algoritma J48. 
Kotsiantis (2007) mengutip hasil penelitian Tjen-
Sien et al. menyatakan bahwa algoritma C4.5 
memiliki kombinasi tingkat kesalahan dan 
kecepatan pemrosesan yang baik. 

Analisis penelitian didasarkan pada hasil 
mining model-model yang dibangun dari dataset 

yang telah disiapkan sebelumnya. Untuk 
mendukung tercapainya tujuan penelitian maka 
model-model tersebut dibagi ke dalam beberapa 
bagian yaitu model tanpa pemangkasan pada 
pohon keputusan (unpruned) dan model dengan 
pemangkasan pada pohon keputusan (pruned). 
Pemangkasan (pruning) terdiri dari dua jenis yaitu 
online pruning dan postpruning. Online pruning 
dilakukan pada saat proses klasifikasi berlangsung 
dan pohon keputusan disusun. Sedangkan 
postpruning adalah proses pemangkasan pada 
pohon keputusan saat proses klasifikasi telah 
selesai.  Pemangkasan (pruning) dilakukan untuk 
mengecilkan pohon keputusan dari hasil data 
mining. Pohon keputusan yang terlalu besar akan 
menyulitkan pemahaman pola dan makna yang 
terbentuk. 

Dengan membangun tiga belas model yang 
mencakup model tanpa pemangkasan (unpruning), 
model dengan prepruning, dan model-model 
dengan postpruning. Pengaturan parameter-
parameter yang membangun model dan hasil-hasil 
model ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 9. Ringkasan Hasil Klasifikasi Model-Model 

No Nama 
Model 

Correctly 
Classified 
Instances 

Kappa 
Statistic 

AUC Size 
of 

Tree 

Number of 
Tree 

Waktu TP 
rate 

1 Model 
M1 

76,57% 0,30 0,675 4.421 3.094 0,67 0,41 

2 Model 
M2 

77,14% 0,28 0,73 962 696 31,9
3 

0,34 

3 Model 
M3 

77,72% 0,27 0,73 325 238 9,88 0,34 

4 Model 
M4 

78,10% 0,24 0,71 113 85 2,25 0,24 

5 Model 
M5 

78,29% 0,23 0,71 76 56 1,5 0,22 

6 Model 
M6 

78,03% 0,22 0,71 73 53 1,33 0,21 

7 Model 
M7 

77,84% 0,21 0,71 66 48 1,13 0,21 

8 Model 
M8 

78% 0,22 0,71 51 36 1,14 0,21 

9 Model 
M12 

76,51% 0,16 0,64 12 15 0,23 0,17 

10 Model 
M13 

76,53% 0,15 0,62 7 6 0,48 0,16 

11 Model 
M9 

77,18% 0,30 0,68 2.295 1.565 0,63 0,38 

12 Model 
M10 

78,86% 0,29 0,68 724 497 0,45 0,29 

13 Mode
l M11 

78,71% 0,25 0,68 349 239 0,42 0,24 

Sumber: Diolah dari Aplikasi WEKA 

Dari seluruh model akurasi correctly classified 
dihasilkan oleh model M10 dengan akurasi 
78,86%, nilai kappa statistic tertinggi 0,3 
dihasilkan oleh model M9, nilai AUC tertinggi 
dihasilkan oleh model M3 dan M2 dengan nilai 
0,73, sedangkan TP rate  paling besar dihasilkan 
dari model M11, ukuran pohon paling besar 

Dedy Elisa Limbong 

REKONSILIASI  DATA KEUANGAN DAN KARAKTERISASI SATUAN KERJA
DENGAN TEKNIK DATA MINING  



                        Indonesian Treasury Review Vol.1, No.3, 2016, Hal. 49-68 

 
 

Halaman 64 

dihasilkan dari Model M11 dengan ukuran 11 dan 
paling kecil oleh Model M13 dengan ukuran pohon 
7. 

Tingkat correctly classified menunjukkan 
tingkat keberhasilan model dalam 
mengklasifikasikan data ke dalam kelas-kelas. 
Sedangkan  nilau AUC (area under curve of ROC) 
menunjukkan suatu penilaian model berdasarkan 
kurva ROC di mana rentang nilai AUC dimulai dari 
0 sampai dengan 1. Gorunescu (2011) menyatakan 
bahwa nilai AUC dapat dikelompokkan ke dalam 5 
kategori untuk memudahkan interpretasi dalam 
penilaian performa suatu model yang digambarkan 
dalam tabel berikut. 

Tabel 8. Kategori Nilai AUC 
Nilai Kategori (Classification) 

0,9 – 1 Excellent  

0,8 – 0,9 Good  

0,7 – 0,8 Fair  

0,6 – 0,7 Poor  

0,5 - 0,6 Failure 
Sumber: Gorunescu (2011). 

Sedangkan ukuran kappa statistic diartikan 
sebagai tingkat keberhasilan kesepakatan 
(agreement) suatu model dalam menentukan hasil 
klasifikasi. Nilai kappa statistic berada pada 
rentang -1 sampai dengan 1 di mana nilai -1 
diartikan bahwa model tidak berhasil dalam 
menentukan kesepakatan hasil klasifikasi dan nilai 
1 bahwa model sepenuhnya berhasil. Azis (2015) 
mengacu pada Vierra dan Joanne (2008) 
mengungkapkan bahwa nilai kappa statistic dapat 
diinterpretasikan ke dalam enam kategori yang 
diuraikan dalam tabel berikut.21 

Tabel 10. Interpretasi Kappa Statistic 
Nilai Interpretasi 

<0 Less than chance agrrement 

0,01 - 0,20 Slight Agreement 

0,21 - 0,40 Fair Agreement 
0,41 - 0,60 Moderate Agreement 
0,61 - 0,80 Substantial Agreement 
0,81 - 0,99 Almost Perfect Agreement 

Sumber: Vierra dan Joanne (2008). 

Nilai kappa statistic di bawah 0,2 harus 
menjadi pertimbangan penting karena nilai kappa 
statistic pada rentang tersebut merupakan kategori 

                                                
21 Saeful Azis, “Karakterisasi Satuan Kerja Terkait 

Inakurasi Perencanaan Kas Dengan 
Menggunakan Teknik Data Mining (Studi Kasus 
Satuan Kerja Lingkup Kanwil DJPBN Provinsi 
Bengkulu)”, (Tangerang Selatan: PKN STAN, 
2015). 

slight agreement. Dengan demikian, Model M12 
dan M13 tidak dipilih menjadi model meski jumlah 
pohon yang dihasilkan merupakan ukuran pohon 
keputusan terkecil yaitu 12 dan 7. Demikian juga 
dengan nilai AUC di bawah 7 yang merupakan 
kategori poor classification tidak dipilih. Seluruh 
model yang dibangun dengan postpruning 
menghasilkan nilai AUC di bawah 7. Ukuran pohon 
keputusan yang dihasilkan model-model tersebut 
juga masih dalam ukuran yang sangat besar. 
Dengan demikian model M9, M10, M11, M12, dan 
M13 dikeluarkan dari kandidat model yang akan 
dipilih sehingga tersisa tujuh model yang masih 
akan dibandingkan. Ketujuh kandidat tersebut 
diuraikan secara jelas pada tabel 11. 

Berdasarkan penilaian tersebut, penulis 
memilih model M8 yang menunjukkan kinerja hasil 
pengklasifikasian dengan akurasi yang baik 
dibandingkan dengan model-model lainnya. Model 
M8 menghasilkan tingkat correctly classified 78%, 
nilai AUC 0,71, kappa statistic 0,22, dan dengan 
ukuran pohon keputusan paling kecil dari tujuh 
kandidat model. 

a. Pemilihan Model 

Dari seluruh model akurasi correctly classified 
dihasilkan oleh model M10 dengan akurasi 
78,86%, nilai kappa statistic tertinggi 0,3 
dihasilkan oleh model M9, nilai AUC tertinggi 
dihasilkan oleh model M3 dan M2 dengan nilai 
0,73, sedangkan TP rate  paling besar dihasilkan 
dari model M11, ukuran pohon paling besar 
dihasilkan dari Model M11 dengan ukuran 11 dan 
paling kecil oleh Model M13 dengan ukuran pohon 
7. 

Nilai kappa statistic di bawah 0,2 harus 
menjadi pertimbangan penting karena nilai kappa 
statistic pada rentang tersebut merupakan kategori 
slight agreement. Dengan demikian, Model M12 
dan M13 tidak dipilih menjadi model meski jumlah 
pohon yang dihasilkan merupakan ukuran pohon 
keputusan terkecil yaitu 12 dan 7. Demikian juga 
dengan nilai AUC di bawah 7 yang merupakan 
kategori poor classification tidak dipilih. Seluruh 
model yang dibangun dengan postpruning 
menghasilkan nilai AUC di bawah 7. Ukuran pohon 
keputusan yang dihasilkan model-model tersebut 
juga masih dalam ukuran yang sangat besar. Model 
M9, M10, M11, M12, dan M13 dikeluarkan dari 
kandidat model yang akan dipilih sehingga tersisa 
tujuh model yang masih akan dibandingkan. 
Ketujuh kandidat tersebut diuraikan secara jelas 
pada tabel berikut. 
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Tabel 11. Kandidat Model Terpilih 
No Model Correctly 

Classified 
Instances 

Kappa 
Statistic 

AUC Size 
of 

Tree 

Number 
of Tree 

Waktu TP 
rate 

1 Model 
M2 

77,14% 0,28 0,73 962 696 31,93 0,34 

2 Model 
M3 

77,72% 0,27 0,73 325 238 9,88 0,34 

3 Model 
M4 

78,10% 0,24 0,71 113 85 2,25 0,24 

4 Model 
M5 

78,29% 0,23 0,71 76 56 1,5 0,22 

5 Model 
M6 

78,03% 0,22 0,71 73 53 1,33 0,21 

6 Model 
M7 

77,84% 0,21 0,71 66 48 1,13 0,21 

7 Model 
M8 

78% 0,22 0,71 51 36 1,14 0,21 

Sumber: Diolah dari Aplikasi WEKA 

Berdasarkan penilaian tersebut, penulis 
memilih model M8 yang menunjukkan kinerja hasil 
pengklasifikasian dengan akurasi yang baik 
dibandingkan dengan model-model lainnya. Model 
M8 menghasilkan tingkat correctly classified 78%, 
nilai AUC 0,71, kappa statistic 0,22, dan dengan 
ukuran pohon keputusan paling kecil dari tujuh 
kandidat model. 

b. Evaluasi Terhadap Model 

Model M8 menghasilkan nilai AUC sebesar 
0,71 di mana angka tersebut dikategorikan sebagai 
fair classification. Kappa statistic juga menjadi 
pertimbangan penting yang harus diperhatikan. 
Model M8 menghasilkan nilai kappa statistic 0,22 
di mana nilai tersebut dapat diterima karena 
tergolong dalam kategori fair agreement. Faktor 
yang paling dipertimbangkan adalah ukuran pohon 
keputusan yang dihasilkan. Hal ini untuk 
memastikan bahwa ukuran pohon keputusan 
model yang dipilih cukup ramping untuk dianalisis 
demi  tercapainya tujuan penelitian. Model M8 
adalah model dengan ukuran pohon paling kecil di 
antara ketujuh kandidat dengan nilai 51. 

Confucious matrix menunjukkan bahwa model 
M8 berhasil mengklasifikasikan 10.038 instance 
pada kelas OK dan 465 instance tidak tepat 
diklasifikasikan. Pada kelas SELISIH sebanyak 715 
instance berhasil diklasifikasikan pada kelas 
SELISIH dan 2.564 tidak tepat.  Pengklasifikasian 
dalam kelas ini dapat dikatakan masih cukup baik 
di mana nilai kappa statistic yang masih 
dikategorikan sebagai fair agreement. Hasil  True 
Positive (TP) pada kelas SELISIH adalah 0,21. 

c. Evaluasi Pola (Pattern Evaluation) 

Model yang dipilih yaitu model M8 
menghasilkan pohon keputusan dengan ukuran 51 
dan jumlah daun sebanyak 36. Dibandingkan 
dengan model-model lainnya model M8 adalah 
model yang membentuk pohon keputusan dengan 
ukuran paling ramping. 

Atribut-atribut yang menjadi faktor dalam 
penyusunan pohon keputusan model M8 antara 

lain jumlah SP2D, Status PNBP, Jumlah Program, 
Jumlah Output, Tipe Dekonsentrasi, Besaran Pagu, 
dan Realisasi Belanja Barang. Atribut-atribut yang 
tidak membangun pohon keputusan model M8 
merupakan atribut-atribut yang tidak berpengaruh 
signifikan. 

Atribut baris pertama dari pohon keputusan 
yang terbentuk adalah atribut Jumlah SP2D. 
Dengan berada pada baris pertama pada pohon 
keputusan, atribut SP2D merupakan atribut yang 
menjadi akar pohon yang menjadi titik awal 
penentuan klasifikasi OK dengan SELISIH. 

Berdasarkan Gambar 5.1, jumlah SP2D dalam 
pohon keputusan terbagi menjadi dua nilai yaitu 
jumlah SP2D < 49 dan Jumlah SP2D > 49. Cabang 
pertama dari cabang SP2D (< 49) adalah Status 
PNBP. Sementara cabang kedua dari SP2D (> 49) 
menuju dua cabang berikutnya yaitu SP2D 
berjumlah 49 sampai dengan 373 dan jumlah SP2D 
lebih dari 373. Jumlah SP2D yang lebih dari 373 
langsung diklasifikasikan sebagai satker SELISIH. 
Sementara cabang jumlah SP2D 49 s.d. 373 menuju 
ke cabang Atribut Realisasi Belanja Sosial (57). Bila 
realisasi belanja sosial (57) berlabel ADA maka 
diklasifikasikan sebagai SELISIH. Bila tidak ada 
realisasi belanja 57 maka cabang berikutnya 
adalah PNBP. 
Gambar 1. Potongan 1 Pohon Keputusan Model M8 

 
Sumber: Diolah dari Aplikasi WEKA 

Satker (instances) dengan realisasi PNBP 
sangat besar dan besar langsung diklasifikasikan 
pada SELISIH. Sementara itu PNBP dengan realisasi 
KECIL kemudian diuji dengan besaran pagu belanja 
barang (52). Satker (instances) dengan pagu Besar 
dan Output kurang dari 9 diklasifikasikan pada 
SELISIH. Selanjutnya satker dengan realisasi PNBP 
berlabel TIDAK ADA, selanjutnya masuk pohon 
penguji atribut jumlah kegiatan. Bilamana jumlah 
kegiatan lebih kecil dari 10, realisasi Belanja 
Barang berlabel SANGAT BESAR dan berlabel 
TIDAK ADA maka diklasifikasikan pada SELISIH. 
Potongan kedua dari pohon keputusan dijelaskan 
pada gambar. 
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Atribut kedua pada pohon keputusan model 
M8 memunculkan atribut PNBP di mana atribut ini 
membentuk dua cabang potensial yang akan 
membentuk klasifikasi SELISIH. Cabang kanan 
membuat pola realisasi PNBP dalam jumlah 
SEDANG dan jumlah program > 1 maka akan 
membentuk klasifikasi SELISIH. Cabang tengah 
memulai pola dengan realisasi PNBP dalam jumlah 
KECIL dan program > 1 dan output > 5 maka akan 
menuju kelas SELISIH. Cabang ketiga yaitu PNBP 
tanpa realisasi maka menguji atribut program. 

 
Gambar 2. Potongan 2 Pohon Keputusan Model M8 

 
Sumber: Diolah dari Aplikasi WEKA 
 
 Bila jumlah program > 1 maka selanjutnya 
menguji jenis dekonsentrasi di mana yang 
berpeluang untuk masuk pada kelas SELISIH 
adalah jenis dekonsentrasi KP. Satker KP dengan 
pagu belanja barang sangat besar akan 
diklasifikasikan pada klasifikasi SELISIH. 

 Berdasarkan pohon keputusan dapat 
disimpulkan bahwa dua atribut yang paling 
berpengaruh adalah jumlah SP2D dan realisasi 
PNBP. Jumlah SP2D dan realisasi PNBP yang besar 
cenderung meningkatkan kemungkinan terjadinya 
selisih rekonsiliasi karena dengan semakin 
banyaknya data yang harus direkam pada sistem 
akuntansi satker melalui aplikasi maka semakin 
besar pula kemungkinan terjadinya kesalahan. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
pada bagian sebelumnya, penulis menarik 
beberapa simpulan yaitu: 

1. Dalam menemukan karakterisasi satuan kerja 
yang mempunyai selisih pada hasil 
rekonsiliasinya, dibangun 13 model. 13 model 
ini dibangun untuk menemukan faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses rekonsiliasi dan 
menemukan karakterisasi satker yang hasil 
rekonsiliasinya selisih. Seluruh model 
dibangun berdasarkan tiga metode 
pemrosesan yaitu tanpa pemangkasan (1 
model), pemangkasan pada saat penyusunan 
pohon keputusan sedang berlangsung 
(onlinepruning) dengan jumlah model 
sebanyak 9 model, dan postpruning (3 model). 

Model yang dipilih dari 13 model yang telah 
disusun adalah model M8 dengan tingkat 
akurasi correctly classified sebesar 78%, nilai 
kappa statistic 0,22, dan nilai AUC  sebesar 
0,71. Berdasarkan nilai kappa statistic dan nilai 
AUC model ini dikategorikan sebagai fair 
agreement dan fair classification. Ukuran 
pohon yang dihasilkan oleh model M8 cukup 
ramping untuk dilakukan analisis yaitu dengan 
ukuran 51 dan jumlah daun 36. 

Atribut-atribut yang mempengaruhi 
pengklasifikasian proses rekonsiliasi dapat 
dianalisis berdasarkan pohon keputusan 
model M8. Atribut yang paling berpengaruh 
adalah jumlah SP2D satuan kerja diikuti 
dengan besaran realisasi PNBP dan atribut 
Jumlah Program. Atribut-atribut lain seperti 
Jenis Dekonsentrasi, Realisasi Belanja Bantuan 
Sosial (57), Jumlah Kegiatan, Jumlah Output, 
dan Besaran Pagu Belanja Barang (52) 
membentuk cabang pada posisi di tengah 
pohon keputusan yang menunjukkan bahwa 
pengaruh atribut-atribut tersebut tidak besar. 

Dua atribut yang paling mempengaruhi 
terjadinya selisih rekonsiliasi berdasarkan 
pohon keputusan yang terbentuk adalah 
atribut jumlah SP2D dan nilai realisasi PNBP. 
Semakin banyak SP2D dan semakin besar nilai 
realisasi PNBP yang harus dicatat pada sistem 
akuntansi satker melalui aplikasi maka 
kecenderungan terjadinya kesalahan 
pencatatan semakin tinggi. 

2. Berdasarkan pohon keputusan yang dihasilkan 
oleh model M8, karakteristik satker dengan 
kecenderungan mendapatkan selisih dalam 
proses rekonsiliasi antara lain: 

a. Satker dengan jumlah SP2D < 45, memiliki 
realisasi PNBP 1 juta sampai dengan 100 
juta, program > 1, dan output. Satker 
dengan jumlah SP2D < 45 dengan realisasi 
PNBP 100 juta sampai dengan 1 miliar dan 
program yang dimiliki satker lebih dari 1. 

b. Satker dengan jumlah SP2D < 45, realisasi 
PNBP 0, Jumlah Program Satuan kerja > 1, 
Jenis Dekonsentrasi KP (Kantor Pusat), 
dan Pagu Belanja Barang sebesar > 500 
miliar. Satker dengan jumlah SP2D 45 
sampai dengan 373 dan memiliki realisasi 
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belanja bantuan sosial. Satker dengan 
jumlah SP2D antara 45 sampai dengan 
373, realisasi PNBP 1 juta sampai dengan 
100 juta, memiliki pagu belanja barang 10 
miliar sampai dengan 100 miliar, dan 
jumlah output < 9. Satker dengan jumlah 
SP2D 45 sampai dengan 373, realisasi 
belanja bantuan sosial 0, realisasi PNBP 0, 
dan output < 9. 

c. Satker-satker yang memiliki jumlah SP2D 
yang banyak (jumlah SP2D lebih dari 373). 

5.2.  Saran 

Model M8 dapat diterapkan dalam 
mendukung tugas dan fungsi KPPN terkait 
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) yang didahului dengan proses rekonsiliasi 
yang benar. Model M8 dapat menjelaskan atribut-
atribut yang paling mempengaruhi terjadinya 
selisih pada hasil rekonsiliasi. Model ini dapat 
menghasilkan karakterisasi satuan kerja yang 
cenderung selisih hasil rekonsiliasinya. Dengan 
model M8, KPPN selaku unit vertikal Dijten 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan dapat 
memaksimalkan fungsi supervisi, pembinaan, serta 
monitoring dalam pelaksanan rekonsiliasi dan 
penyusunan LKPP dengan cara memfokuskan 
pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut kepada satker-
satker sesuai dengan karakterisasi model M8. 

Terkait pelaksanaan rekonsiliasi pada akhir 
tahun dan penyusunan LKPP tahunan, KPPN dapat 
menggunakan model M8 sebagai dasar dalam 
penentuan satker-satker yang menjadi fokus 
pembinaan supervisi, bimbingan teknis, dan 
sosialisasi dalam menghadapi langkah-langkah 
akhir tahun. Penerapan model M8 ini sebaiknya 
digunakan untuk menetapkan satker tujuan dalam 
rangkaian perjalanan dinas akhir tahun terkait 
pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan 
keuangan. 

Dalam menetapkan satker-satker yang 
menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi 
langkah-langkah dalam menghadapi tahun 
anggaran, model M8 dapat membantu KPPN dalam 
penentuan satker-satker yang selanjutnya akan 
menjadi fokus pembinaan. Dengan 
teridentifikasinya satker-satker dimaksud, KPPN 
dapat melakukan aktivitas prarekonsiliasi dengan 
satker. Prarekonsiliasi ini dapat dilakukan dengan 
konfirmasi jumlah SP2D yang terbit dalam suatu 
periode, jenis-jenis SP2D yang telah terbit, nilai 
rupiah SP2D, lokasi bank penyetoran penerimaan 
negara, batas akhir penyetoran tahun anggaran 
berjalan, dan jumlah setoran dan rupiah 
penerimaan negara (SSBP/SSPB). Pada akhirnya 
kegiatan-kegiatan prarekonsiliasi akan membantu 
KPPN dalam mencegah terjadinya selisih hasil 
rekonsiliasi data keuangan dan akan mendukung 

penyusunan LKPP yang memenuhi karakteristik 
kualitatif akurat dan andal. 

Penulis menyarankan agar dalam penerapan 
model M8 didasarkan pada pengaturan parameter 
dan dataset  sebagaimana dalam penelitian ini. Hal 
tersebut dilakukan agar penerapan model M8 
dapat menghasilkan kinerja pengklasifikasian yang 
baik dalam penentuan satker-satker yang menjadi 
fokus pembinaan dan supervisi. 

Model M8 hanya dibangun berdasarkan 
atribut-atribut yang tersedia dalam sumber 
database. Atribut-atribut tersebut pada dasarnya 
bagian dari identitas tiap-tiap satker dan hasil 
realisasi pelaksanaan anggaran. Bagi para peneliti 
selanjutnya  hendaknya menambah atribut-atribut 
lainnya di luar atribut-atribut terkait pelaksanaan 
anggaran, seperti atribut umur operator aplikasi, 
lama bertugas, tingkat pengetahuan IT operator, 
jenis pelaksanaan rekonsiliasi (via email/ datang 
langsung), dan atribut-atribut lain yang relevan. 
Penulis juga memandang perlunya peneliti-peneliti 
selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup 
objek penelitan baik dengan memperbesar rentang 
periode pelaksanaan rekonsiliasi maupun dengan 
memperluas lingkup objek penelitian dengan 
meliputi unit-unit lain di luar Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Jakarta. 
 
6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Penelitian ini memiliki beberapa 
keterbatasan. Penggunaan data dalam jumlah yang 
sangat besar berpeluang menimbulkan kesalahan 
dalam proses persiapan data menjadi dataset 
penelitian. Selain itu data penelitian yang 
digunakan dalam penelitian menghilangkan 
beberapa data tanpa atribut identitas (kode satker) 
sebagaimana adanya data dari database SPAN. 

Penelitian ini juga terbatas pada ruang 
lingkup waktu penelitian. Objek penelitian 
pelaksanaan rekonsiliasi hanya mencakup periode 
bulan Januari s.d. November 2015 dan tidak 
mencakup pelaksanaan rekonsiliasi periode 
Desember 2015. 

Keterbatasan-keterbatasan yang disebutkan 
di atas dapat menyebabkan perbedaan hasil dalam 
pemodelan dalam data mining sehingga model 
yang terpilih juga berbeda dengan hasil penelitian 
ini. Model terpilih yang berbeda akan 
menyebabkan perbedaan faktor-faktor dan 
karakterisasi satuan kerja dengan hasil penelitian 
ini. Perbedaan hasil dalam pemodelan selanjutnya 
menyebabkan perbedaan pengaturan parameter-
parameter dalam model yang terpilih. Hal ini 
menyebabkan penerapan model terpilih dalam 
tataran praktis dapat berimplikasi pada hasil yang 
bias. 
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Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
meminimalkan kesalahan dalam persiapan data 
untuk mencegah bias hasil penelitian. Penulis juga 
menyarankan kepada para peneliti selanjutnya 
untuk memperluas objek penelitian baik dengan 
memperluas cakupan satuan kerja maupun dengan 
memperpanjang seri waktu objek yang diteliti. 
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 This study analyzes the effect of Fiscal Capacity Factors, namely Local 
Government Revenues (PAD), Personnel Expenses, General Allocation 
Fund (DAU), Shared Revenues from Central Government (DBH), Other 
Local Revenues (LP), Poverty Level and Debt Restructuring Policy against 
Local Government Debt Repayment Performance. Partial Least Square 
(PLS) method is used to analyze pooled data from 2003 to 2013 to 
compare the condition of loan performance five years before and five 
years after the debt restructuring policy of 2008. Panel data consisted of 
45 Local Governments following debt restructuring policy. The results 
show that the Fiscal Capacity Factors and Debt Restructuring Policy 
simultaneously have significant effects on the Local Government Debt 
Repayments Performance. On the other hand, fiscal capacity factors, 
namely PAD, DBH, LP and BP (partially), have a significant effect on the 
Local Government Debt Repayment Performance, while DAU and poverty 
level have no affect on Local Government Debt Repayment Performance. 
The determinant value of R2 = 0,469 indicates the relationship between 
dependent and independent variables, explaining 46,9% of the models, 
while the remaining 53,1% is contributed by other variables not 
explained in this study. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor 
Kapasitas Fiskal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai 
(BP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Lain-lain 
Pendapatan yang Sah (LP), Kemiskinan dan Restrukturisasi Pinjaman 
terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Teknik 
analisis dengan Partial Least Square (PLS) menggunakan data panel 
dari tahun 2003 sampai dengan 2013. Pemilihan data dimaksudkan 
untuk membandingkan kondisi pinjaman 5 tahun sebelum dan 5 tahun 
sesudah restrukturisasi pinjaman, dimana kebijakan restrukturisasi 
pinjaman diimplementasikan tahun 2008. Data panel terdiri dari 45 
Kabupaten/ Kota yang memiliki pinjaman dalam restrukturisasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal dan Restrukturisasi 
Pinjaman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Secara parsial faktor-faktor 
Kapasitas Fiskal menunjukkan bahwa PAD, DBH, LP, dan BP 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman 
sedangkan DAU dan Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Kinerja 
Pembayaran Pinjaman. Nilai determinan R2 = 0,469 menunjukkan 
bahwa hubungan variabel dependen dan independen dalam penelitian 
ini hanya dapat menjelaskan sebesar 46,9%, sedangkan sisanya 
sebesar 53,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak 
dibahas dalam penelitian ini.  

  
KATA KUNCI: 
Fiscal Capacity, Debt Restructuring, Local 
Government Debt Repayment Performance. 
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1. PENDAHULUAN 

Pinjaman daerah di Indonesia telah ada sejak 
tahun 1978. Namun perkembangan posisi 
pinjaman daerah di Indonesia menunjukkan tren 
yang kurang baik hingga tahun 2008. Lewis 
(2003) meneliti seluruh Pinjaman Daerah yang 
disalurkan ke Pemerintah Daerah maupun Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD).1 Kumulatif 
penarikan pinjaman daerah tahun 1978 sampai 
dengan 1999 sebesar Rp4.599.864 juta dengan 
kumulatif tunggakan sebesar Rp843.269 juta (18,3 
persen dari penarikan). Khusus pinjaman 
Pemerintah Daerah, dari 307 perjanjian pinjaman, 
269 perjanjian pinjaman default. Total tunggakan 
pinjaman Pemerintah Daerah sampai tahun 1999 
mencapai Rp221.021 juta (32,23 persen dari 
penarikan pinjaman).   

Elmi (2002) dengan data pinjaman tahun 
2000 dan 2001 membandingkan tingkat 
tunggakan pinjaman Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) dan Pemerintah Daerah pada 7 
provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa 
kumulatif tunggakan pinjaman Pemerintah 
Daerah tertinggi ada di Provinsi Sumatera Barat 
sebesar Rp9.897,79 juta (51,93 persen dari 
pinjaman), kemudian Provinsi Jawa Barat sebesar 
Rp29.347,01 juta (37,97 persen dari pinjaman) 
dan tunggakan pinjaman terendah di Provinsi D.I. 
Yogyakarta sebesar Rp580,55 juta (2,39 persen 
dari pinjaman).  

Sampai tahun 2006 jumlah penarikan 
pinjaman daerah mencapai Rp3,065 triliun 
dengan jumlah kewajiban pokok yang telah jatuh 
tempo sebesar Rp1,992 triliun dan kewajiban non 
pokok sebesar Rp2,981 triliun. Nilai kumulatif 
pembayaran kewajiban pokok dan non pokok 
sampai tahun 2006 mencapai Rp3,563 triliun. 
Jumlah tunggakan kewajiban keseluruhan tahun 
2006 adalah Rp1,410 triliun. Jika nilai tunggakan 
dibandingkan dengan jumlah penarikan sampai 
tahun 2006 maka nilai tunggakan telah mencapai 
45,99 persen. 

Pada tahun 2008, untuk menghindari 
semakin banyaknya Pemerintah Daerah yang 
mengalami default, Pemerintah Pusat membuat 
kebijakan untuk melaksanakan restrukturisasi 
pinjaman Pemerintah Daerah. Restrukturisasi 
pinjaman jangka panjang Pemerintah Daerah 
dilakukan dengan cara cut off posisi tunggakan 
pinjaman per 22 Oktober 2008, sesuai dengan 
tanggal ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan 

                                                
1 Blane D. Lewis, Local Borrowing and 

Repayment in Indonesia: Does Fiscal Capacity 
Matter. Jurnal of World Development, 2003, 
Vol.31, No.6, hlm.1047-1063.  

 

Nomor 153/PMK.07/2008 tentang Penyelesaian 
Pinjaman Negara yang Bersumber dari Penerusan 
Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, 
dan Rekening Pembangunan Daerah pada 
Pemerintah Daerah.  

Penelitian terdahulu mengenai pinjaman 
daerah sangat penting untuk mengetahui track 
record pemerintah daerah dalam penyelesaian 
kewajiban atas pinjaman daerah maupun dalam 
pengelolaan keuangan daerahnya. Sejak tahun 
2005, penelitian-penelitian di Indonesia hanya 
melihat kelayakan Pemerintah Daerah dalam 
perencanaan pinjaman. Penelitian Wulandari 
(2007), Pasaribu (2008), Sitorus (2009), Tallesang 
(2009) menganalisis rasio kemampuan keuangan 
Pemerintah Daerah untuk mengembalikan 
pinjaman (Debt Service Coverage Ratio — ̶ DSCR) 
dengan menghitung nilai DSCR paling sedikit 2,5 
dan menentukan Batas Maksimum Pinjaman 
(BMP) serta jangka waktu pinjaman Pemerintah 
Daerah.  

Taufikkurrohman (2009) meneliti tentang 
pengaruh pendapatan perkapita, surplus 
anggaran, belanja modal, PAD, DAU, pertumbuhan 
ekonomi dan faktor politik terhadap pinjaman 
daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa 
Timur. Dengan menggunakan analisis regresi 
berganda, hasil penelitiannya menemukan bukti 
positif bahwa pendapatan perkapita, surplus 
anggaran belanja modal, PAD, DAU, pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh dalam melakukan pinjaman 
daerah. Mulyono (2007) meneliti tentang 
pengaruh pendapatan per kapita, jumlah 
penduduk, pertumbuhan ekonomi, PAD, transfer 
Pemerintah Pusat (DAU), belanja modal, dan 
surplus/ defisit anggaran non keuangan terhadap 
pinjaman daerah pada kabupaten/kota di Provinsi 
Jawa Timur. Dengan analisis regresi data panel 
menggunakan sampel 21 kabupaten/ kota yang 
memiliki pinjaman, diperoleh bukti positif bahwa 
pendapatan per kapita, jumlah penduduk, 
pertumbuhan ekonomi, PAD, transfer Pemerintah 
Pusat (DAU), belanja modal, dan surplus/ defisit 
anggaran non keuangan berpengaruh terhadap 
pinjaman daerah. 

Penelitian Hita, et al. (2009) menganalisis 
pengaruh belanja modal, tingkat rasio pinjaman, 
kapasitas keuangan, pendapatan usaha daerah 
terhadap perubahan pinjaman daerah pada kota 
Navarra di Spanyol. Hasil penelitiannya diperoleh 
bukti positif bahwa belanja modal, tingkat rasio 
pinjaman, kapasitas keuangan, pendapatan usaha 
daerah mempengaruhi perubahan pinjaman 
daerah. Di Navarra pendapatan dari 
pembangunan perkotaan yang dibiayai dari 
pinjaman mengalami peningkatan, menggantikan 
sumber-sumber lain seperti perpajakan biasa dan 
hibah. 
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Aribawa (2005) meneliti kapasitas daerah 
dalam pengembalian pinjaman, yang secara 
deskriptif menjelaskan kontribusi PAD, Dana Bagi 
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan belanja daerah 
dengan menggunakan analisis keuangan (DSCR). 
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
Pemerintah Kota Semarang memiliki kemampuan 
untuk melakukan pinjaman. Sebelumnya 
Pemerintah Kota Semarang telah memperoleh 
pinjaman dari Bank Dunia untuk program 
peningkatan pelayanan prasarana perkotaan 
meliputi 6 sektor meliputi jalan kota, air bersih, 
drainase, sanitasi, persampahan, perbaikan 
kampung dan pasar. Program pembangunan ini 
bernilai positif terhadap pertumbuhan 
penerimaan daerah. 

Pascual (2004) meneliti pengaruh faktor 
sosial ekonomi (pendapatan, hibah), politik (siklus 
pemilihan umum) dan anggaran (investasi, 
penerimaan bruto, obligasi) terhadap motivasi 
pinjaman Pemerintah Daerah di Spanyol dengan 
data panel yang meliputi 100 Pemerintah Daerah 
yang memiliki populasi lebih dari 50.000 
penduduk periode tahun 1992-1999. Hasil 
penelitiannya menemukan hubungan positif 
faktor sosio-ekonomi dan  anggaran terhadap 
motivasi pinjaman daerah. 

Penelitian Lewis (2003) menunjukkan bahwa 
faktor-faktor kapasitas fiskal yang berasal dari 
surplus operasi berpengaruh terhadap kinerja 
pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. 
Penelitian ini diperkuat dengan penelitian dari 
Vazquez (1997)2  dan Nagowski (2007)3 bahwa 
kapasitas fiskal dapat meningkatkan pendapatan 
dari sumber-sumber mereka sendiri dalam rangka 
membayar kebutuhan pelayanan standar barang 
dan jasa. 

Penelitian terdahulu terkait restrukturisasi 
pinjaman Pemerintah Daerah masih sangat 
terbatas. Penelitian Manoel, et al. dalam Canuto 
dan Liu (2013) menjelaskan restrukturisasi 
pinjaman daerah di Brazil dilaksanakan dalam 3 
tahap: tahap pertama difokuskan pada perubahan 
ketentuan pembayaran utang, tahap kedua 
menstabilkan situasi ekonomi makro dan 
membuat Pemerintah Daerah lebih efisien 
(mengurangi peran negara menuju pasar 
terbuka), tahap ketiga konsolidasi penyesuaian 
                                                
2  J. Martinez Vazquez dan L.F Jameson Boex, 

Fiscal Capacity: An Overview of concepts and 
Measurement Issues and Thei Applicability in 
the Russian Federation. Working Paper. 1997, 
No. 97-3. 

3  Peter Nagowski, The Fiscal Capacity of New 
England. Policy Brief 07-4, 2007, New England 
Public Policy Center, Federal Reserve Bank of 
Boston. 

fiskal dengan diberlakukannya Peraturan 
Tanggung Jawab Fiskal (Fiscal Responsibility Law   ̶  
FRL).4 Restrukturisasi di Brazil terbukti mampu 
menjaga stabilitas ekonomi makro dan 
mengurangi tingkat utang Pemerintah Daerah.  

Mengingat hingga saat ini penelitian 
mengenai pinjaman daerah masih sangat terbatas 
dan penelitian mengenai hubungan 
restrukturisasi terhadap pinjaman pemerintah 
daerah di Indonesia belum ada, maka penelitian 
ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh 
Kapasitas Fiskal dan Restrukturisasi Pinjaman 
terhadap kinerja pembayaran pinjaman 
Pemerintah Daerah, serta untuk mengetahui 
hubungan kemampuan Pemerintah Daerah dalam 
mengembalikan pinjamannya (Debt Service 
Coverage Ratio ̶ DSCR) terhadap kinerja 
pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. 

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian 
yang dilakukan oleh Lewis (2003). Perbedaannya 
terletak pada: waktu, dan objek penelitian, serta 
penambahan variabel restrukturisasi pinjaman. 
Selain itu Lewis (2003) menguji kapasitas fiskal 
dengan pinjaman Pemerintah Daerah dan BUMD, 
sementara penelitian ini hanya menguji pinjaman 
Pemerintah Daerah setelah adanya restrukturisasi 
dan tidak memasukkan data BUMD karena 
memiliki indikator penanganan yang berbeda. 
Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis 
pengaruh kapasitas fiskal daerah dan 
restrukturisasi pinjaman daerah terhadap kinerja 
pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. 
 
2. KERANGKA TEORI DAN PENGEM-

BANGAN HIPOTESIS 

2.1. Kinerja Pembayaran Pinjaman Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004, pinjaman daerah adalah semua transaksi 
yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah 
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang 
dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani 
kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman 
daerah bertujuan memperoleh sumber 
pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah 
dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, 
lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan 
bank, dan masyarakat. Untuk menjaga kinerja 
pembayaran pinjaman, sesuai Bab III, pasal 15, 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
persyaratan pinjaman dari Pemerintah Pusat 
adalah sebagai berikut: 

                                                
4  Otaviano Canuto dan Lili Liu, Until Debt Do Us 

Part: Subnational Debt, Insolvency, and Markets. 
The World Bank, 2013. 
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• Jumlah sisa pinjaman Pemerintah Daerah 
ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik 
tidak melebihi 75 persen dari jumlah 
penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. 

• Rasio kemampuan keuangan Pemerintah 
Daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt 
Service Coverage Ratio  ̶ DSCR) paling sedikit 
2,5 dengan memperhatikan perkembangan 
perekonomian nasional dan kapasitas fiskal 
daerah. DSCR dihitung dengan formula sebagai 
berikut: 

 

𝐷𝑆𝐶𝑅 =  
{𝑃𝐴𝐷 + 𝐷𝐴𝑈 + (𝐷𝐵𝐻 − 𝐷𝐵𝐻𝐷𝑅)} − 𝐵𝑊

𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 + 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 + 𝐵𝐿  

 
DSCR = Rasio Kemampuan 

Membayar Kembali 
Pinjaman Daerah yang 
bersangkutan; 

PAD  = Pendapatan Asli Daerah; 
DAU  = Dana Alokasi Umum; 
DBH  = Dana Bagi Hasil; 
DBHDR  = Dana Bagi Hasil Dana 

Reboisasi; 
BW  = Belanja Wajib terdiri dari 

Belanja pegawai dan belanja 
anggota dewan; 

Pokok Pinjaman = Angsuran Pokok Pinjaman; 
Bunga  = Beban Bunga Pinjaman; 
BL  = Biaya Lain. 

• Tidak mempunyai tunggakan atas 
pengembalian pinjaman yang berasal dari 
Pemerintah. 

• Pinjaman Pemerintah Daerah dilakukan 
dengan persetujuan DPRD. 

Metode Pemerintah Daerah dalam 
membiayai belanja modal daerah secara garis 
besar terdiri dari 2 tahap: pertama, pilihan 
pembiayaan apakah melalui pinjaman ataupun 
pajak ditentukan oleh pejabat pemerintah daerah. 
Kedua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
memilih tingkat belanja modal publik. Pemerintah 
pusat memiliki peran utama sebagai supervisi 
peminjaman dan praktek penganggaran daerah 
(Marks dan Raman, 2007). Capeci (1994) meneliti 
hubungan antara kebijakan fiskal Pemerintah 
Daerah dan biaya pinjaman dengan menggunakan 
sampel dari kota New Jersey menunjukkan hasil 
yang konsisten dengan pandangan bahwa 
keputusan fiskal periode berjalan yang dilakukan 
berdampak pada biaya pinjaman.5 

Teori federalisme fiskal menunjukkan bahwa 
dalam kasus-kasus tertentu lebih baik untuk 

                                                
5  John Capeci, Local Fiscal Policies, Default Risk, 

and Municipal Borrowing Cost, Journal of 
Public Economics, 1994, Vol.  53, hlm. 73-89.  

membiayai proyek investasi dari pinjaman 
dibandingkan dari pendapatan asli daerah saat ini 
(King, 1984 dalam Swianiewicz, 2004).6 
Mendukung Teori Federalisme Fiskal, Alm dan 
Indrawati (2003) menyatakan bahwa sesuai 
"prinsip subsidiaritas", Pemerintah Daerah dapat 
menggunakan pinjaman. Biaya proyek-proyek 
investasi melalui pendapatan dari generasi 
sekarang cenderung tidak adil dan tidak efisien, 
karena generasi mendatang akan mendapatkan 
keuntungan dari proyek-proyek berumur panjang. 
Menurut Gibbon (1928) pinjaman dapat dilakukan 
dengan mempertimbangkan: 1) Beban pinjaman 
akan diberikan kepada periode masa manfaat 
hasil pekerjaan belanja modal. 2) Beberapa 
perhitungan pinjaman harus diambil dari 
kemungkinan permintaan masyarakat di masa 
depan untuk layanan baru, atau untuk 
meningkatkan layanan yang sudah ada, dan 
karena itu, beban tidak boleh sembarangan 
dikenakan dalam jangka waktu yang panjang. 3) 
Pinjaman sekarang harus lebih berhati-hati 
karena akan semakin besar beban pembayar pajak 
yang harus menanggung sehubungan komitmen 
pinjaman. 4) Risiko adanya pasang surut 
masyarakat sehingga harus bijaksana dalam 
menentukan periode pinjaman tidak boleh terlalu 
lama, dibayar hanya untuk masa manfaat 
pekerjaan belanja modal itu sendiri.7 Risiko ini 
lebih besar dalam beberapa jenis masyarakat.  

Oplotnik dan Brezovnik (2004) berpendapat 
bahwa Pemerintah Daerah hanya dapat 
meminjam atas persetujuan dari Kementerian 
Keuangan untuk menerbitkan surat berharga dan 
memperoleh pinjaman.8 Musgrave (1959) dalam 
Swianiewicz (2004) berpendapat bahwa pinjaman 
daerah diperbolehkan untuk belanja modal 
(proyek) tetapi dilarang untuk tujuan arus kas 
saat ini.9 Caluseru (2003) menyatakan pinjaman 
Pemerintah Daerah merupakan alat yang paling 
inovatif untuk peningkatan pendapatan dari 
investasi publik daerah di Rumania.10 Bajo (2004) 

                                                
6 Pawel Swianiewicz, Local Government 

Borrowing: Risk and Rewards (Budapest: Open 
Society Institute, 2005). 

7  I.G. Gibbon, Borrowing by Local Government. 
Public Administration, 1928, Vol 6, hlm. 0033-
3298. 

8   Zan Oplotnik dan Bostjan Brezovnik, Financing 
Local Government in Slovenia. Post-Communist 
Economies, 2004, Vol. 16, No. 4. 

9     Pawel Swianiewicz, Loc.Cit., hlm. 4. 
10 Gabriela Caluseru, et al., Local Government 

Borrowing: Regulation and Practice Country 
Report – Rumania, 2003, Institutal Pentra 
Politici Publice, Bucarest, Rumania.  
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dalam penelitiannya di Kroasia menyatakan 
bahwa Pemerintah Daerah masih mengandalkan 
pinjaman bentuk-bentuk klasik untuk keamanan 
sumber daya dalam pembiayaan proyek-proyek 
modal dan ada sedikit insentif dengan 
menerbitkan obligasi Pemerintah Daerah.11 Faktor 
utama untuk meminjam masih berdasarkan 
kapasitas fiskal dan kemampuan untuk menjamin 
pembayaran pinjaman. Mahmudi (2010) 
menyatakan pinjaman daerah pada tingkat 
tertentu dapat memberikan manfaat memperbaiki 
struktur neraca, fiskal dan pembangunan.12 
Humes IV dalam Muluk (2008) mengungkapkan 
bahwa pinjaman digunakan sebagai alternatif 
untuk membiayai investasi modal daerah seperti 
pembangunan jalan, jembatan, dam, gedung serba 
guna, fasilitas air, dan lain sebagainya.13  

Di negara berkembang, karena sulitnya 
Pemerintah Daerah mendapat akses pasar maka 
Pemerintah Pusat membentuk lembaga kredit 
pusat yang menyediakan pinjaman kepada 
Pemerintah Daerah guna memperoleh modal 
pembangunannya. Marks dan Raman (2007) 
menyatakan bahwa pengawasan negara dalam 
praktek anggaran dan pinjaman pemerintah 
daerah memiliki tujuan mencegah kesulitan 
anggaran maupun keuangan dan membatasi 
penggunaan pembiayaan pinjaman hanya untuk 
tujuan yang sah.14 Pengawasan negara 
memberikan manfaat yang signifikan untuk 
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan 
keuangannya. 

2.2. Kapasitas Fiskal Daerah 

Kapasitas fiskal daerah dapat didefinisikan 
sebagai kemampuan potensial dari Pemerintah 
Daerah untuk meningkatkan pendapatan dari 
sumber-sumber mereka sendiri dalam rangka 
membayar kebutuhan pelayanan standar barang 

                                                
11   Anto Bajo. Local Government Unit Borrowing 

in Croatia: Opportunities and Constrains. 
Occasional Paper, 2004, No.20. hlm. 203-219.  

12 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah 
(Jakarta: Erlangga, 2010). 

13  M.R. Khairul Muluk, Knowledge Management: 
Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah. Edisi 
Pertama (Malang: Bayumedia & LPDFIA-
Unibraw, 2008). 

14  Barry R. Mark dan Krishnamurthy K. Raman, 
State Supervision of Local Borrowing and 
Budgeting Practices and Municipal Net Interest 
Cost: an Empirical Evaluation. International 
Journal of Public Administration, 1987, Vol. 9, 
No. 4, hlm. 435-446. 

dan jasa masyarakat (Vazquez, 1997).15 Nagowski 
(2007) menyatakan bahwa kapasitas fiskal adalah 
pengukur kemampuan suatu daerah untuk 
membayar pelayanan publik yang dibutuhkan.16 
Kapasitas fiskal tergantung dari kapasitas 
pendapatan dan kebutuhan pengeluaran suatu 
daerah. Baskaran dan Bigsten (2013) menyatakan 
konsep kapasitas fiskal mengacu pada 
kemampuan ekstraktif negara, yaitu, bagaimana 
jumlah dan jenis sumber daya negara secara 
teoritis bisa diekstrak dan sejauhmana ekstraksi 
ini berlangsung secara "efisien".  Dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.07/2014, 
kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan 
keuangan masing-masing daerah yang 
dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk 
dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman 
lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya 
dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) 
untuk membiayai tugas pemerintahan setelah 
dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan 
jumlah penduduk miskin. Menurut Lewis (2003) 
pengukuran kapasitas fiskal daerah didasarkan 
pada ‘surplus operasi’ Pemerintah Daerah. Surplus 
operasi merupakan standar pengukuran untuk 
mengetahui kapasitas kemampuan daerah terkait 
dengan dana yang tersedia untuk pembayaran 
pinjaman daerah. Formulasi dari surplus operasi 
adalah jumlah seluruh penerimaan (dana bagi 
hasil dan pendapatan asli daerah) dikurangi 
belanja wajib daerah. 

Kapasitas fiskal daerah tidak lepas dari peran 
pemerintah pusat melalui dana transfer sebagai 
bentuk upaya untuk pemerataan pelayanan 
kepada masyarakat. Pemerataan kapasitas fiskal 
sebagai upaya meningkatkan kemampuan 
pemerintah daerah untuk memberikan standar 
pelayanan yang sama tanpa memaksakan 
diferensial beban pada populasi mereka (Petchey, 
2011).17 Penelitian Dahlby dan Wilson (1994) di 
Kanada membuktikan bahwa dana transfer 
sebagai pemerataan ke daerah yang optimal 
menyamakan biaya marjinal sosial dan 
meningkatkan pendapatan di semua provinsi.18 

                                                
15 J. Martinez Vazquez dan L.F Jameson Boex, 

Loc.Cit., hlm. 3. 
16 Peter Nagowski, Loc.Cit., hlm. 3. 
17 Jeffrey D. Petchey, Policy Forum: State and 

Regional Economic Disparities Fiscal Capacity 
Equalisation of the Australian States. The 
Australian Economic Review, 2011, Vol. 44, no. 
2, hlm. 207–214. 

18  B. Dahlby dan L.S. Wilson, Fiscal Capacity, Tax 
Effort, and Optimal Equalization Grants.  The 
Canadian Journal of Economics/ Revue 
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Pada prinsipnya transfer pemerataan didasarkan 
pada empat formula yang berbeda yaitu 
(Schneider, 2002): 1) Perimbangan berdasarkan 
perbedaan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas 
fiskal. 2) Perimbangan berdasarkan kapasitas 
fiskal saja (pada basis pajak), 3) Perimbangan 
berdasarkan indikator kebutuhan fiskal saja 
(biasanya terkait dengan permintaan untuk 
infrastruktur atau pelayanan publik), 4) 
Perimbangan didasarkan pada basis per kapita 
yang sama.19  

Cara yang paling jelas meningkatkan 
kapasitas fiskal dengan meningkatkan pendapatan 
dari sumber-sumber yang ada. Pendapatan ini 
sebagian besar terdiri dari pajak properti, 
retribusi Daerah pada layanan aktivitas bisnis, dan 
biaya atas layanan (Ryneveld, 1990).20 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
54/PMK.07/2014, perhitungan kapasitas fiskal 
daerah provinsi dan kabupaten/ kota 
menggunakan formulasi sebagai berikut: 

 

𝐾𝐹 =  
( 𝑃𝐴𝐷 + 𝐷𝐵𝐻 + 𝐷𝐴𝑈 + 𝐿𝑃) − 𝐵𝑃

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑀𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛
 

 
KF = Kapasitas Fiskal 
PAD = Pendapatan Asli Daerah 
DBH = Dana Bagi Hasil 
DAU = Dana Alokasi Umum 
LP = Lain-lain Pendapatan yang Sah 
BP = Belanja Pegawai 

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 
2004, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh 
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sumber dari PAD adalah pajak daerah, 
retrubusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan 
yang sah (hasil penjualan kekayaan daerah yang 
tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, 
keuntungan selisih nilai tukar, komisi, potongan 
ataupun bentuk lain akibat penjualan, pengadaan 
barang dan jasa daerah). DBH adalah dana yang 
berasal dari APBN yang dialokasikan kepada 
daerah berdasarkan persentase untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Sumber DBH adalah pajak (pajak 

                                                                       
canadienne d'Economique, 1994, Vol. 27, No. 3, 
hlm. 657-672. 

19 Martin Schneider, Local Fiscal Equalisation 
Based on Fiscal Capacity: The Case of Austria. 
Fiscal Studies, 2002, Vol.23 No.1, hlm. 105-133.  

20 Philip Van Ryneveld, Financing Local 
Government. Urban Forum, 1990, Vol.1, hlm. 
1015-3802.  

 

penghasilan) dan sumber daya alam (kehutanan, 
pertambangan, perikanan, pertambangan minyak 
bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan 
panas bumi). DAU adalah dana yang berasal dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sebesar 26 
persen dari pendapatan dalam negeri neto yang 
ditetapkan dalam APBN. Alokasi DAU tiap-tiap 
daerah dihitung berdasarkan celah fiskal 
(kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal 
daerah) dan alokasi dasar (jumlah PNS daerah). 

2.3. Restrukturisasi Pinjaman 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 153/PMK.05/2008, pengertian restruk-
turisasi pinjaman Pemerintah Daerah adalah 
pengaturan kembali persyaratan terhadap 
kewajiban pinjaman Pemerintah Daerah. 
Beberapa bentuk restrukturisasi pinjaman, 
diantaranya (Sjahdeini, 1999): melakukan 
konversi pinjaman dengan convertible bond, 
penjadwalan kembali pelunasan pinjaman 
(rescheduling), pemberian masa tenggang (grace 
period), pemberian moratorium kepada debitur, 
persyaratan kembali perjanjian pinjaman 
(reconditioning), pengurangan jumlah pinjaman 
pokok (hair cut), pengurangan tingkat suku bunga, 
pengurangan jumlah bunga dan pinjaman pokok 
yang tertunggak, memberikan tambahan pinjaman 
baru, mengkonversi pinjaman dengan surat 
pinjaman yang dapat dipindah tangankan, menjual 
aktiva yang tidak produktif.21 

Das (2012) mendefinisikan restrukturisasi 
pinjaman sebagai pertukaran instrumen pinjaman, 
seperti pinjaman atau obligasi, instrumen 
pinjaman baru atau uang tunai melalui proses 
hukum.22 Cruces dan Trebesch (2011) 
menyatakan pemberian restrukturisasi pinjaman 
dapat dilakukan dengan (1) memotong nilai 
nominal dalam persen dari semua kredit yang 
direstrukturisasi, dan (2) ukuran potongan 
pinjaman.23 
                                                
21 Sutan Remy Sjahdeini, Restrukturisasi 

Pinjaman dan Penyehatan Perseroan, Makalah, 
Magister Manajemen Universitas Sriwijaya, 
1999. 

22 Udair S. Das, Michael G. Papaioannou dan 
Cristoph Trebesh, Sovereign Debt 
Restructuring 1950-2010: Literatur Survey, 
Data, And Stilized Fact, IMF Working Paper, 
2012. 

23  Juan Cruces dan Christoph Trebesch, Sovereign 
Defaults: The Price of Haircuts, IMF Working 
Paper, 2010. 
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3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Analisis data menggunakan Partial 
Least Square (PLS) yang menguji pengaruh 
kapasitas fiskal daerah dan restrukturisasi 
pinjaman Pemerintah Daerah terhadap kinerja 
pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. 
Kinerja Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah 
adalah jumlah kewajiban pinjaman pemerintah 
daerah untuk masing-masing Pemerintah Daerah 
dengan nilai Rupiah. Kinerja pembayaran dapat 
diukur dari dua hal, yaitu: 1) jika dilihat secara 
positif, dapat diukur dari jumlah pembayaran 
(angsuran) yang dibayarkan masing-masing 
Pemerintah Daerah setiap tahun, 2) jika dilihat 
secara negatif, dapat diukur dari jumlah 
kewajiban pinjaman yang jatuh tempo setiap 
tahun. Kinerja pembayaran dalam penelitian ini 
dilihat dari jumlah kewajiban pinjaman 
Pemerintah Daerah. Peningkatan kinerja 
pembayaran diukur dengan berkurangnya jumlah 
kewajiban pinjaman Pemerintah Daerah. 

Variabel Kapasitas Fiskal dalam penelitian ini 
meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi 
Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Lain-lain 
Pendapatan Daerah yang sah (LP), belanja 
pegawai, dan jumlah penduduk miskin. Sedangkan 
variabel restrukturisasi pinjaman menggunakan 
data dummy berupa tahun sebelum dan sesudah 
kebijakan restrukturisasi dengan disertai statistik 
deskriptif untuk lebih menguatkan perkembangan 
pinjaman Pemerintah Daerah. Data dalam 
penelitian ini berupa data panel dari 45 
Pemerintah Daerah seluruh Indonesia yang 
memiliki pinjaman dalam restrukturisasi. Data 
panel berupa: 1) data cross section yang meliputi 
data APBD dan realisasi APBD Pemerintah Daerah, 
tingkat kemiskinan daerah dan data tunggakan 
pinjaman jangka panjang Pemerintah Daerah 
seluruh Indonesia pada Direktorat Sistem 
Manajemen Investasi (Dit. SMI), Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. 
2) data time series menggunakan data tahun 2003-
2013. Penentuan data time series untuk 
mengetahui perkembangan pinjaman 5 tahun 
sebelum kebijakan restrukturisasi yaitu tahun 
2003-2007 dan perkembangan pinjaman 5 tahun 
sesudah kebijakan restrukturisasi yaitu tahun 
2009-2013. Data time series yang digunakan 
hanya memasukkan data Pemerintah Daerah yang 
memiliki pinjaman dalam restrukturisasi. 
Penelitian terbatas pada pinjaman jangka panjang 
Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi dan 
tidak termasuk pinjaman BUMD. Data panel 
(pooled data) yang digunakan dalam penelitian ini 
bersifat tidak seimbang (unbalanced) karena tidak 
keseluruhan data dilakukan pengujian. Penulis 
tidak memasukkan data pinjaman Pemerintah 
Daerah yang tunggakan pokoknya telah lunas 

dikarenakan kewajiban Pemerintah Daerah yang 
masih tercatat hanya tunggakan non pokok yang 
akan dihapuskan dan data tersebut tidak berubah 
sampai adanya ketetapan penghapusan atas 
tunggakan non pokok oleh Pemerintah. 

 
4. HASIL PENELITIAN 

Adanya pinjaman Pemerintah Daerah di 
Indonesia ditandai dengan dibentuknya Rekening 
Dana Investasi pada Bank Indonesia berdasarkan 
Keputusan Dewan Moneter Nomor 
07/KEP/DEM/1971. Setelah dilimpahkan kepada 
Kementerian Keuangan payung hukum 
pengelolaan rekening mengalami pembaharuan 
terus menerus hingga pembaharuan terakhir 
melalui Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 
KEP-244/PB/2010 tanggal 27 Desember 2010 
tentang Penetapan Rekening Dana Investasi dan 
Rekening Pembangunan Daerah di Bank Indonesia 
sebagai Rekening Penerimaan Kuasa Bendahara 
Umum Negara. Pengelolaan pinjaman daerah 
dilaksanakan oleh Dit. SMI. Selain 
menatausahakan pinjaman Pemerintah Daerah, 
Dit. SMI juga menatausahakan pinjaman kepada 
BUMN/BUMD. Dana pinjaman proyek dari 
pinjaman luar negeri sebagian disalurkan kepada 
beberapa Pemerintah Daerah yang membutuhkan 
untuk pengembangan wilayahnya dengan 
membuat Perjanjian Penerusan Pinjaman 
(Subsidiary Loan Agreement   ̶ SLA).  

Dengan adanya restrukturisasi pinjaman 
Pemerintah Daerah tahun 2008, terdapat 
perubahan nilai tunggakan pokok pinjaman dari 
tahun 2008 sampai dengan 2012. Tunggakan 
pokok dapat berkurang dari Rp216.689 juta pada 
tahun 2008 menjadi Rp81.480 juta pada tahun 
2013. Penurunan tunggakan tahun 2008 sampai 
tahun 2013 dapat ditampilkan sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Tunggakan Pokok Pinjaman 2008-2013  

(dalam jutaan Rupiah) 

 
Sumber: Dit. SMI diolah (2014)  
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POKOK 216.68 226.19 124.07 135.87 107.67 81.480 
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Sampai dengan batas terakhir pengajuan 
restrukturisasi utang Pemerintah Daerah, yaitu 22  
Oktober 2009, terdapat 48 Pemerintah Daerah  
yang mengajukan permohonan dan sampai 
dengan 30 Juni 2014 sebanyak 47 Pemerintah 
Daerah telah disetujui, 1 Pemerintah Daerah  
diantaranya disetujui tahun 2012. Persetujuan 
restrukturisasi utang pada periode implementasi 
PMK Nomor 153/PMK.05/2008 sebagaimana 
diubah dengan PMK Nomor 20/PMK.05/2011 
yang diberikan kepada 47 Pemerintah Daerah  
dengan rincian sesuai gambar berikut: 
 
Gambar 2. Persetujuan Restrukturisasi Pinjaman 

Pemerintah Daerah di Indonesia  

(dalam jutaan Rupiah) 

 
Sumber: Dit. SMI diolah (2014)  

Dari gambar 2. dapat dijelaskan bahwa 
jumlah keseluruhan pinjaman yang 
direstrukturisasi sebesar Rp821.716,23 juta 
dengan rincian tunggakan pokok yang 
dijadwalkan sebesar Rp236.190,68 juta dan 
tunggakan non pokok sebesar Rp585.525,55 juta. 
Dari tunggakan non pokok yang akan dihapus, 
sebesar Rp462.754,91 juta dihapuskan melalui 
debt swap dan melalui penghapusan sebesar 
Rp122.770,64 juta. Penghapusan melalui debt 
swap ini mewajibkan Pemerintah Daerah untuk 
mendanai kegiatan berupa pembangunan sarana 
dan prasarana daerah yang dibiayai dengan 
belanja modal daerah yang bersumber dari APBD. 

Untuk menguji model penelitian maka 
dilakukan uji multikolinieritas. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai 
nilai VIF yang lebih kecil dari 10, sehingga model 
yang terbentuk tidak mengandung gejala 
multikolinier.  

Besarnya kontribusi kapasitas fiskal dan 
kebijakan restrukturisasi pinjaman terhadap 
kinerja pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah 
dapat diketahui melalui koefisien determinasinya 
(adjusted R2) yaitu sebesar 0,469 (46,9%). Hal ini 
berarti keragaman kinerja pembayaran pinjaman 
Pemerintah Daerah  dapat dijelaskan oleh variabel 
PAD, BP, DAU, LP, DBH, kemiskinan, dan kebijakan 
restrukturisasi pinjaman sebesar 46,9%, 

sedangkan sisanya sebesar 53,1% merupakan 
kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas 
dalam penelitian ini.  

Hasil pengujian hipotesis secara simultan 
menghasilkan nilai Fhitung= 59,961 dengan 
probabilitas 0,000. Hal ini dapat dinyatakan 
bahwa terdapat pengaruh signifikan secara 
simultan (bersama-sama) variabel PAD, BP, DAU, 
LP, DBH, kemiskinan, dan kebijakan 
restrukturisasi pinjaman terhadap kinerja 
pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. 
Persamaan analisis PLS dari hasil pengujian 
adalah: 
 
𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 = 0,261 𝑃𝐴𝐷 − 0,251 𝐵𝑃 +
0,161 𝐷𝐴𝑈 + 0,178 𝐿𝑃 + 0,407 𝐷𝐵𝐻 +
0,012 𝐾𝑒𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛𝑎𝑛 − 0,159 𝐾𝑒𝑏𝑖𝑗𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  

Hasil analisis pengaruh PAD terhadap kinerja 
pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah 
menghasilkan nilai thitung= 2,798 dengan 
probabilitas 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap 
kinerja pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. 
PAD merupakan faktor yang sangat penting dalam 
mengukur kemampuan dan kemandirian daerah. 
Dengan PAD yang tinggi berarti Pemerintah 
Daerah  mampu mengelola potensi daerahnya 
dengan baik. Rata-rata persentase PAD terhadap 
pendapatan pada 45 Pemerintah Daerah yang 
memiliki restrukturisasi pinjaman selama tahun 
2009-2013 masih pada kisaran 9 persen. Ini 
berarti Pemerintah Daerah masih memiliki 
peluang menggali pendapatannya dengan upaya 
untuk lebih kreatif dalam meningkatkan 
pendapatan dari potensi yang ada. Adanya 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menjadi 
acuan daerah untuk terus menggali PAD. 
Peningkatan potensi pendapatan ini dapat 
diwujudkan bila Pemerintah Daerah mampu 
menyediakan layanan publik yang dibutuhkan 
masyarakat sehingga masyarakat juga bersedia 
untuk membayar layanan publik yang disediakan. 
Hasil penelitian ini menguatkan Teori Barang 
Publik (Mangkusubroto, 2001). Tiebout (1956) 
dalam Jordan (2003) mengungkapkan 
peningkatan layanan publik daerah akan 
mempengaruhi jenis, ukuran, dan pertukaran 
kegiatan bisnis daerah dan peningkatan jumlah 
pembayar pajak daerah. Apabila kemampuan 
daerah terbatas maka Pemerintah Daerah dapat 
menggunakan sumber-sumber pinjaman. Dengan 
meningkatkan PAD maka dapat meningkatkan 
kinerja pembayaran pinjaman. 

Hasil analisis pengaruh BP terhadap kinerja 
pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah 
menghasilkan nilai thitung= 2,993 dengan 
probabilitas 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan BP terhadap 
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kinerja pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. 
Belanja pegawai merupakan faktor belanja paling 
utama dalam APBD. Semakin besar belanja 
pegawai maka akan mengurangi porsi belanja 
yang lain dalam APBD. Rata-rata belanja pegawai 
pada 45 Pemerintah Daerah yang memiliki 
restrukturisasi pinjaman selama tahun 2009-2013 
berkisar pada 55 persen. Ini berarti lebih dari 
setengah pendapatan daerah digunakan untuk 
membiayai belanja pegawai. Penelitian Petchey 
(2011) menunjukkan bahwa belanja pegawai 
merupakan bagian dari pemenuhan standar 
belanja pelayanan Pemerintah Daerah. 
Keterbatasan anggaran ini tentu akan 
menimbulkan kesulitan bagi Pemerintah Daerah 
untuk melakukan investasi dalam jumlah besar 
dalam satu tahun anggaran. Efisiensi dapat 
dilakukan dengan pinjaman karena beban 
pinjaman dapat dibagi dalam beberapa tahun 
anggaran sehingga investasi dapat berjalan untuk 
peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan 
pendapatan secara tidak langsung akan 
mengurangi persentase belanja pegawai sehingga 
nantinya dapat meningkatkan kinerja pembayaran 
pinjaman daerah.  

Hasil analisis pengaruh DAU terhadap kinerja 
pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah 
menghasilkan nilai thitung= 1.175 dengan 
probabilitas 0.240. Koefisien DAU sebesar 0.161. 
Temuan ini menunjukkan bahwa DAU tidak 
berpengaruh terhadap kinerja pembayaran 
pinjaman. Dalam Undang-undang Nomor 33 
Tahun 2004 disebutkan bahwa DAU untuk suatu 
daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan 
alokasi dasar. Alokasi dasar dihitung berdasarkan 
jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Celah 
fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal 
daerah dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. 
Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan 
pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi 
layanan dasar umum diukur dengan jumlah 
penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan 
Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per 
kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. 
Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan 
sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD 
dan DBH. 

Tidak signifikannya pengaruh DAU terhadap 
kinerja pembayaran pinjaman dapat dijelaskan 
dengan perbandingan antara pagu BP dengan 
jumlah alokasi DAU. Data perbandingan rata-rata 
persentase BP terhadap DAU terendah sebelum 
tahun 2008 dan sesudah tahun 2008 adalah 
Pemerintah Provinsi Maluku dengan rata-rata 41 
persen dan 49 persen. Sedangkan persentase BP 
terhadap DAU terbesar sebelum tahun 2008 
adalah Pemerintah Provinsi Riau dengan rata-rata 
452 persen dan untuk persentase BP terhadap 
DAU setelah tahun 2008 adalah Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis dengan rata-rata 1006 
persen. Rata-rata keseluruhan persentase data 
Belanja Pegawai terhadap DAU sebelum tahun 
2008 adalah 85 persen dan sesudah tahun 2008 
adalah 123 persen. Nilai persentase yang tinggi ini 
mengindikasikan bahwa pada setiap daerah, DAU 
merupakan komponen utama untuk pembayaran 
gaji pegawai sehingga sangat kecil kemungkinan 
bahwa DAU digunakan sebagai penjamin atas 
pinjaman Pemerintah Daerah.  

Hasil analisis pengaruh LP terhadap kinerja 
pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah 
menghasilkan nilai thitung= 2,141 dengan 
probabilitas 0,016. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan LP terhadap 
kinerja pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LP) 
bersumber dari hibah, dana bagi hasil pajak 
provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian 
dan lain-lain. Dalam struktur APBD, LP ini tidak 
secara rutin diperoleh setiap daerah. Rata-rata LP 
diperoleh dari dana bagi hasil pajak provinsi yang 
meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik 
nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, 
pajak air permukaan dan pajak rokok sedangkan 
Dana Bagi Hasil dari Pemda lainnya berasal dari 
Dana Bagi Hasil sumber daya alam. Pendapatan 
dari LP ini juga  tidak terikat sehingga bagi daerah 
dapat digunakan sebagai bagian untuk 
meningkatkan kemampuan daerah dalam kinerja 
pembayaran pinjaman.  

Hasil analisis pengaruh DBH terhadap kinerja 
pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah 
menghasilkan nilai thitung= 2,653 dengan 
probabilitas 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan DBH terhadap 
kinerja pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. 
Komponen DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH 
sumber daya alam. Sejak tahun 2009 untuk bagi 
hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) sudah dialihkan kepada 
Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya 
pengalihan ini, pengukuran DBH lebih pada bagi 
hasil pajak penghasilan dan sumber daya alam. 
Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
terdapat 7 sektor bagi hasil sesuai dengan 
persentase tertentu yang telah ditetapkan 
Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah yang 
memiliki sumber daya alam yang melimpah tentu 
akan memperoleh bagi hasil yang besar walaupun 
dalam porsi persentase bervariasi. Sedangkan 
daerah yang tidak memiliki sumber daya alam, 
akan mendapatkan dana bagi hasil dari daerah 
lain dalam satu provinsi secara merata untuk  
sektor hasil hutan (Provisi Sumber Daya Hutan  ̶  
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PSDH), tambang umum (royalty), panas bumi, 
minyak bumi, dan gas bumi. Jika Pemerintah 
Daerah memiliki DBH tinggi tentunya akan 
meningkatkan kinerja pembayaran pinjaman 
daerah.  

Hasil analisis pengaruh kemiskinan terhadap 
kinerja pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah 
menghasilkan nilai thitung= 0,149 dengan 
probabilitas 0,882. Hal ini menunjukkan bahwa 
tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kemiskinan terhadap kinerja pembayaran 
pinjaman Pemerintah Daerah. Dalam menentukan 
kapasitas fiskal daerah, kemiskinan menjadi salah 
satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan 
karena kemiskinan menjadi tanggung jawab baik 
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 
sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa fakir 
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 
negara. Pemerintah wajib untuk dapat 
memberikan pelayanan kebutuhan dasar 
masyarakat miskin. Program pemerintah baik 
pusat maupun daerah yang ada untuk mengatasi 
kemiskinan dilaksanakan dengan beberapa hal 
antara lain pemberian beras bagi masyarakat 
miskin, kartu sehat, pendidikan gratis, dan 
program pemberdayaan masyarakat miskin. 
Program-program ini tentunya membutuhkan 
dana yang wajib disediakan pemerintah dan tidak 
dapat dialihkan untuk pengeluaran yang lain.  

Hasil analisis pengaruh kebijakan 
restrukturisasi pinjaman terhadap kinerja 
pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah 
menghasilkan nilai thitung= 2,883 dengan 
probabilitas 0,004. Dengan kata lain, terdapat 
perbedaan yang signifikan kinerja pembayaran 
pinjaman Pemerintah Daerah antara sebelum dan 
sesudah adanya kebijakan restrukturisasi 
pinjaman. Restrukturisasi pinjaman dengan 
menghapuskan tunggakan non pokok dan 
menjadwalkan kembali tunggakan hutang pokok 
bagi Pemerintah Daerah menyebabkan 
pengurangan kewajiban jatuh tempo dan 
pengurangan penumpukan kewajiban pada tahun 
2008 dan tahun-tahun setelahnya. Adanya 
restrukturisasi ini memberikan kontribusi pada 
perbaikan kondisi keuangan daerah dan dapat 
mendorong peningkatan ekonomi karena 
Pemerintah Daerah dapat kembali melakukan 
investasi dari tunggakan non pokok yang 
dihapuskan. Perkembangan restrukturisasi 
pinjaman Pemerintah Daerah dapat ditampilkan 
dalam gambar berikut: 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Perkembangan Restrukturisasi 
Pinjaman Pemerintah Daerah di Indonesia 

 
Sumber: Dit. SMI diolah (2014)  

Berdasarkan gambar 3. diatas dapat 
dijelaskan bahwa dari 45 Pemerintah Daerah yang 
direstrukturisasi pada tahun 2008 memiliki 
indikasi yang baik terhadap penyelesaian 
kewajiban pinjamannya dengan adanya 
penurunan jumlah Pemerintah Daerah yang masih 
memiliki kewajiban pokok dari tahun 2008-2013. 
Jumlah Pemerintah Daerah yang masih memiliki 
kewajiban pokok tahun 2008 sebanyak 45 
Pemerintah Daerah berkurang menjadi 29 
Pemerintah Daerah pada tahun 2009. Ini berarti 
pada tahun 2009 sebanyak 16 Pemerintah Daerah 
melakukan percepatan pembayaran dengan 
melunasi kewajiban pokok yang ada. Jumlah ini 
mengalami penurunan menjadi 21 Pemerintah 
Daerah pada tahun 2010, yang berarti terdapat 8 
Pemerintah Daerah yang melunasi kewajiban 
pokoknya. Tahun 2012 kembali menurun menjadi 
11 Pemerintah Daerah karena adanya pelunasan 
kewajiban pokok 2 Pemerintah Daerah pada 
tahun 2011 dan 8 Pemerintah Daerah pada tahun 
2012. Sampai dengan tahun 2013 hanya tersisa 9 
Pemerintah Daerah yang masih memiliki 
kewajiban pokok. Dari 9 Pemerintah Daerah yang 
masih memiliki kewajiban pokok terdapat 3 
Pemerintah Daerah dengan tingkat kewajiban 
terbesar dan jumlah perjanjian terbanyak yaitu 
Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota 
Makassar, dan Pemerintah Kota Palembang. 
Banyaknya jumlah perjanjian pinjaman menjadi 
faktor penyelesaian kewajiban pokok. Namun 
secara bertahap kewajiban pinjaman 3 
Pemerintah Daerah ini memiliki tren yang 
menurun karena adanya angsuran pembayaran 
kewajiban dan satu persatu perjanjian pinjaman 
telah dilunasi. 

Restrukturisasi memberikan pengaruh yang 
signifikan karena adanya restrukturisasi 
memberikan sinyal yang baik antara niat baik dari 
kreditur menjadwal ulang pinjaman dan 
komitmen dari debitur untuk membayar dengan 
adanya kelonggaran yang diberikan. Bukti empiris 
krisis utang yang pernah terjadi pada negara 
berkembang seperti Argentina, Brasil, Meksiko, 
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dan India juga disebabkan oleh pinjaman dari 
Pemerintah Daerah dan ini dapat diatasi dengan 
adanya restrukturisasi berupa penghapusan dan 
penjadwalan kembali tunggakan. Pinjaman jangka 
panjang yang dikelola Dit. SMI termasuk pinjaman 
lunak akan menjadi pinjaman berbiaya tinggi bila 
Pemerintah Daerah yang memiliki pinjaman 
mengalami gagal bayar. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai tunggakan non pokok yang melebihi nilai 
tunggakan pokoknya. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Secara umum penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa secara simultan kapasitas 
fiskal daerah memengaruhi kinerja pembayaran 
pinjaman Pemerintah Daerah.  Semakin tinggi 
kapasitas fiskal daerah semakin baik kinerja 
pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. 
Kapasitas fiskal daerah dapat dijadikan indikator 
bagi suatu daerah apabila akan mengadakan suatu 
pinjaman terkait dengan kemampuan daerah itu 
untuk membayar kembali pinjamannya. Hasil 
penelitian secara parsial dapat dijelaskan sebagai 
berikut:  
1. PAD memengaruhi kinerja pembayaran 

pinjaman daerah. Semakin besar kemampuan 
daerah dalam menggali potensi daerahnya 
maka semakin besar pendapatan daerahnya 
dan dapat menjadi tolak ukur kemampuan 
daerah dalam kinerja pinjaman untuk 
pembangunan jangka panjang.  

2. DBH memengaruhi kinerja pembayaran 
pinjaman Pemerintah Daerah. Suatu daerah 
yang memiliki DBH tinggi menunjukkan 
bahwa daerah itu memiliki sumber daya alam 
yang melimpah sehingga apabila daerah 
memiliki pinjaman akan memiliki 
kemampuan terkait dengan kinerja 
pembayaran pinjamannya.  

3. DAU tidak memengaruhi kinerja pembayaran 
pinjaman daerah. Hal ini disebabkan 
karakteristik dalam DAU merupakan bentuk 
alat pemerataan ekonomi daerah dan secara 
umum dipersiapkan untuk membiayai belanja 
rutin (belanja pegawai). DAU tidak dapat 
dijadikan jaminan untuk mengukur kinerja 
pembayaran pinjaman daerah.  

4. LP memengaruhi kinerja pembayaran 
pinjaman. Hal ini disebabkan LP tidak secara 
kontinu diperoleh setiap tahun dan 
merupakan pendapatan yang tidak terikat 
sehingga bagi daerah dapat digunakan sebagai 
bagian untuk meningkatkan kemampuan 
daerah dalam pembayaran pinjaman dari LP.   

5. BP memengaruhi kinerja pembayaran 
pinjaman Pemerintah Daerah. Sifat BP yang 
merupakan belanja wajib dan tidak dapat 
ditunda menyebabkan BP harus terpenuhi 

terlebih dahulu sebelum Pemerintah Daerah 
melakukan belanja yang lain.  

6. Kemiskinan tidak memengaruhi kinerja 
pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. 
Kemiskinan dijadikan salah satu faktor dalam 
pengukuran kapasitas fiskal karena penduduk 
miskin sesuai dengan amanat undang-undang 
dasar merupakan beban bagi negara maupun 
daerah. 

7. Restrukturisasi Pinjaman memengaruhi 
kinerja pembayaran pinjaman. Kebijakan 
pemerintah berupa restrukturisasi banyak 
dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk 
menyelesaikan pinjamannya. Dengan 
penyelesaian pinjaman ini maka catatan 
(track record) pinjaman Pemerintah Daerah 
menjadi lebih baik dan dapat mengajukan 
pinjaman lagi berupa pinjaman jangka 
panjang maupun pinjaman jangka pendek.  

 
6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga 
memungkinkan untuk dilakukan pengembangan 
pada penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu: 
1. Penelitian ini hanya meneliti 45 Pemerintah 

Daerah yang masuk dalam restrukturisasi. 
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan 
jumlah sampel yang lebih besar untuk 
mendapatkan hasil generalisasi yang lebih 
baik.  

2. Penelitian ini tidak meneliti dampak dari 
penghapusan tunggakan non pokok dan debt 
swap atas pinjaman Pemerintah Daerah yang 
direstrukturisasi terhadap ekonomi daerah. 
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Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel   
 

Sumber: Output SmartPLS 2.0 
 
 
 

Tabel 2. Uji Multikolinieritas  
 

Variabel Tolerance VIF 
PAD 0.891 1.122 
BP 0.889 1.125 

DAU 0.419 2.386 
LP 0.578 1.731 

DBH 0.539 1.854 
Kemiskinan 0.791 1.265 

Restrukturisasi 0.733 1.364 
 Sumber: Output SmartPLS 2.0 
 
 

Tabel 3.  Hasil Output Path Coefficient, P-Value, F-Hitung dan Adjusted R2   
 

Variabel Path 
Coefficient 

Standardized 
Coefficient 

T-
statistic P-Value 

PAD 0.318 0.261 2.798 0.005 
BP -0.274 -0.251 2.993 0.003 

DAU 0.163 0.161 1.175 0.24 
LP 0.193 0.178 2.141 0.016 

DBH 0.464 0.407 2.653 0.008 
Kemiskinan 0.009 0.012 0.149 0.882 

Restrukturisasi -0.164 -0.159 2.883 0.004 
F-statistic =  59.961 R Square (R2) =  0.479 
P-Value =  0.000 Adjusted. R2 =  0.469 

 Sumber: Output SmartPLS 2.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uraian 
Statistik 

Min Max Rata-Rata Simpangan Baku 

PAD 2.062 2.210.131 74.165 202.263 
BP 38.355 1.319.316 290.607 222.355 
DAU 0 1.153,79 329.926 190.362 
LP 0 495.352 33.685 58.163 
DBH 0 2.789.962 109.925 328.305 
Kemiskinan 1.6 584.7 76.253 93.040 
Kinerja Pembayaran 0.01 151.036 14.510 27.355 
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Gambar 1. Model Penelitian  
 

 

 
 

Sumber: Output SmartPLS 2.0 
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 This research investigates the effect of factors in Shah Model, 
namely capability, authority and acceptance level, against the 
effectiveness of the implementation of performance-based 
budgeting for the Spending Unit (Satker) under the working 
area of the Treasury Office (KPPN) Jakarta II. These three 
factors consist of nine variables, namely performance 
assessment ability, human resources ability, technical skills 
ability, legal aspects authority, job procedural authority, 
organizational authority, political acceptance, administrative 
acceptance and motivational acceptance. This study uses 
multiple linear regression to analyze the data, with purposive 
sampling method. The result of hypothesis testing shows that 
the variables of human resources ability, legal aspects authority, 
organizational ability and political acceptance have a positive 
effect on the effectiveness of implementation of performance-
based budgeting on Spending Units under the working area of 
KPPN Jakarta II. 
  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 
faktor-faktor dalam konsep , yaitu faktor 
kemampuan, otoritas, dan dukungan terhadap efektivitas 
penerapan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja 
lingkup KPPN Jakarta II. Ketiga faktor tersebut dijabarkan 
menjadi sembilan variabel yang meliputi kemampuan 
penilaian kinerja, kemampuan sumber daya manusia, 
kemampuan teknis, otoritas hukum, otoritas prosedural, 
otoritas organisasi, dukungan politis, dukungan administratif 
dan dukungan motivasi. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Hasil dari pengujian hipotesis tersebut 
menunjukkan bahwa variabel kemampuan sumber daya 
manusia, otoritas hukum, otoritas organisasi dan dukungan 
politis berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan 
anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja di wilayah kerja 
KPPN Jakarta II. 
 
 
 

KATA KUNCI: 
Shah Model, Performance-Based Budgeting, 
Purposive Sampling Method, Fiscal Policy. 
 
KLASIFIKASI JEL: 
H50, H61. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manajemen keuangan pemerintah merupakan 
salah satu kunci untuk mewujudkan pembangunan 
dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 
Masyarakat mulai sadar tentang perlunya 
pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan 
transparan. Munculnya perhatian yang besar ini 
dilatarbelakangi oleh banyaknya tuntutan dan 
kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasi 
oleh pemerintah. Di sisi lain, terdapat keterbatasan 
sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah. 
Untuk itu, diperlukan pencapaian efektivitas dan 
efisiensi pengelolaan keuangan negara dengan 
kinerja sebagai orientasi utamanya. 

Untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat, 
diterbitkanlah paket Undang-Undang Keuangan 
Negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan 
Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan 
Negara dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara. Paket undang-undang tersebut 
memberikan banyak perubahan mendasar dalam 
pengelolaan keuangan negara, yang salah satunya 
adalah perubahan pendekatan anggaran dengan 
pendekatan tradisional menjadi pendekatan 
anggaran berbasis kinerja. 

Menurut Departemen Keuangan dan 
Bappenas (2009) tujuan penganggaran berbasis 
kinerja yaitu:1 
1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan 

dan prestasi kinerja yang akan dicapai; 
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam 

pelaksanaan; 
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas 

unit dalam melaksanakan tugas dan 
pengelolaan anggaran. 

Menurut Robinson dan Last, anggaran 
berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik, 
dengan menghubungkan penggunaan dana dan 
hasil yang ingin dicapai melalui penggunaan 
informasi kerja secara sistematik.2 Tujuan lebih 
menyeluruh dinyatakan oleh Melkers dan 
Willoughby: penganggaran berbasis kinerja 
bertujuan untuk menghemat biaya, meningkatkan 

                                                
1 Departemen Keuangan Republik Indonesia dan 

Bappenas, Pedoman Penerapan Penganggaran 
Berbasis Kinerja, Buku 2, Jakarta, 2009, hlm. 14. 

2  Marc Robinson dan Duncan Last, A Basic Model 
of Performance-Based Budgeting, (Washington, 
DC: International Monetary Fund, 2009), hlm. 2. 

efektivitas program, mengurangi duplikasi 
pelayanan, meningkatkan koordinasi antara agensi 
dan legislatif, memperbaiki proses pegambilan 
keputusan, mengubah alokasi anggaran, dan 
meningkatkan akuntabilitas publik.3 

Namun, dalam penerapannya anggaran 
berbasis kinerja belum menunjukkan pencapaian 
tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas. Crain 
dan O’Roack menyatakan bahwa kehadiran 
anggaran berbasis kinerja baru dapat menurunkan 
belanja total negara bagian setidaknya sebesar 
1,3% dari pendapatan di negara bagian, dan 2% 
per kapita.4 Sementara itu, menurut Sriharioto dan 
Wardhani, masalah sebagian besar satuan kerja 
kementerian/ lembaga, yaitu lambatnya 
penyerapan anggaran, menyebabkan keberhasilan 
penganggaran berbasis kinerja masih 
dipertanyakan oleh berbagai kalangan.5 

Di samping itu, terdapat kelemahan dalam 
proses penyusunan anggaran berbasis kinerja. 
Wahyuni (2007) menyatakan bahwa dalam proses 
penyusunan anggaran, kementerian/ lembaga 
masih menggunakan pola lama, yaitu dengan 
mendasarkan pada alokasi anggaran tahun 
sebelumnya.6 Pernyataan ini sesuai dengan data 
anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2010-
2014.  

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa belanja 
pemerintah pusat meningkat dari tahun ke tahun 
secara proporsional. Dengan kata lain, persentase 
anggaran belanja yang dialokasikan untuk masing-
masing fungsi hampir sama dari tahun ke tahun. 

                                                
3  Julia Melkers dan Katherine Willoughby, 

Budgeters' Views of State Performance-
Budgeting Systems: Distinctions across 
Branches, Public Administration Review, 2001, 
hlm. 57. 

4  Bayu T. Cahya, Efektivitas Implementasi 
Anggaran Berbasis Kinerja: Ditinjau dari 
Pengaruh Sumber Daya, Informasi, Orientasi 
Tujuan dan Pengukuran Kinerja sebagai Aspek 
Rasional (Survei pada Pemerintah Kota 
Surakarta), (Surakarta: Universitas Sebelas 
Maret, 2009), hlm. 2. 

5  Sriharioto dan Ratna Wardhani, Good 
Governance, Kompetensi dan Persepsi 
Keberhasilan Pelaksanaan Penganggaran 
Berbasis Kinerja Satuan Kerja Kementerian/ 
Lembaga, 2012, hlm. 4. 

6  Trisacti Wahyuni, Penganggaran Berbasis 
Kinerja pada Kementerian/ Lembaga: Masih 
Harus Banyak Berbenah. Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, 2007, hlm. 2. 
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Hal ini seharusnya tidak terjadi apabila 
penganggaran berbasis kinerja telah diterapkan 
dengan efektif, karena anggaran didasarkan pada 
output dan outcome yang ingin dicapai. Output dan 
outcome itu tidak selalu sama setiap tahun.  

Gambar 1 memberikan gambaran yang lebih 
jelas bahwa anggaran untuk pelayanan umum 
(fungsi 1) selama tahun 2010-2014 selalu berkisar 
antara 60%-70%, pertahanan (fungsi 2) berkisar 
antara 6%-7%, dan seterusnya. 

Tabel 1 
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2010-2014 

(dalam triliun Rupiah) 

No Fungsi 2010 2011 2012 2013 2014 
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 

1. Pelayanan Umum 472,5 67,8 571,3 64,6 648,0 64,1 705,7 62,1 856,1 66,9 
2. Pertahanan 17,1 2,5 51,1 5,8 61,2 6,1 87,5 7,7 83,2 6,5 
3. Ketertiban dan Keamanan 13,8 2,0 21,7 2,5 29,1 2,9 36,1 3,2 35,9 2,8 
4. Ekonomi 52,2 7,5 87,2 9,9 105,6 10,5 108,1 9,5 114,0 8,9 
5. Lingkungan Hidup 6,5 0,9 8,6 1,0 8,8 0,9 10,6 0,9 10,3 0,8 
6. Perumahan dan Fasilitas Umum 20,1 2,9 22,9 2,6 26,4 2,6 33,8 3,0 27,1 2,1 
7. Kesehatan 18,8 2,7 14,1 1,6 15,2 1,5 17,6 1,5 12,1 0,9 
8. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1,4 0,2 3,6 0,4 2,5 0,2 1,8 0,2 1,1 0,1 
9. Agama 0,9 0,1 1,4 0,2 3,4 0,3 3,9 0,3 3,7 0,3 
10. Pendidikan 90,8 13,0 97,9 11,1 105,2 10,4 115,0 10,1 129,2 10,1 
11. Perlindungan Sosial 3,3 0,5 3,9 0,4 5,1 0,5 17,1 1,5 7,0 0,5 

Total 697,4 100,0 883,7 100,0 1.010,5 100,0 1.137,2 100,0 1.279,7 100,0 
Sumber: diolah dari Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. 

Gambar 1 
Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2010-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Sumber: diolah dari Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2015. 

Penelitian yang dilakukan Hermawan (2011) 
menyimpulkan bahwa penerapan penyusunan 
anggaran berbasis kinerja pada lingkungan Rumah 
Tangga Kepresidenan belum sesuai dengan yang 
diharapkan. Hermawan menyebutkan bahwa 
penerapan anggaran berbasis kinerja baru sebatas 
memenuhi ketentuan yang ada.7 Penelitian oleh 
Cipta juga menyimpulkan bahwa penyusunan 
APBD Kabupaten Tanah Datar belum menerapkan 
penganggaran berbasis kinerja karena indikator 
kinerja belum dapat dikaitkan langsung dengan 

                                                
7  Eri Hermawan, Analisis Penerapan Sistem 

Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan 
Rumah Tangga Kepresidenan-Sekretariat 
Negara RI, (Jakarta: Universitas Indonesia, 
2011), hlm. 62. 

anggarannya.8 Hal tersebut sejalan dengan 
penelitian Suhardjanto dan Cahya, yakni untuk 
menerapkan anggaran berbasis kinerja yang 
efektif, Pemerintah Kota Surakarta masih 
membutuhkan waktu yang panjang serta 
perbaikan pada aspek rasional.9 

                                                
8 Hendra Cipta, Analisis Penerapan Penganggaran 

Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) 
pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada 
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar), (Padang: 
Universitas Andalas, 2011). 

9  Djoko Suhardjanto dan Bayu T. Cahya, Persepsi 
Pejabat Pengguna Anggaran Terhadap 
Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis 
Kinerja Ditinjau dari Aspek Rasional (Survei 
pada Pemerintah Kota Surakarta), Jurnal Siasat 
Bisnis, 2008, Vol. 12 No. 2. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh sembilan variabel dalam 
terhadap efektivitas penerapan anggaran berbasis 
kinerja pada satuan kerja di lingkup pembayaran 
KPPN Jakarta II. Manfaat yang diharapkan adalah 

hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas 
penganggaran berbasis kinerja pada satuan kerja 
masing-masing. 

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEM-
BANGAN HIPOTESIS 

2.1. Anggaran Negara 

Menurut Naseri et al., (2014) anggaran negara 
adalah dokumen yang merencanakan transaksi 
suatu negara dalam periode waktu tertentu.10 
Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Rahayu, et 
al. (2007), anggaran sektor publik adalah 
instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana 
publik dan pelaksanaan program-program yang 
dibiayai dari uang publik.11 

Sriharioto dan Wardhani (2012) menyatakan 
bahwa anggaran negara adalah rangkaian proses 
pengambilan keputusan berkaitan dengan 
tindakan pemerintah yang akan dilakukan, 
bagaimana sumber daya dialokasikan, dihemat dan 
digunakan untuk mencapai tujuan.12 Andriani dan 
Hatta (2012) menyebutkan bahwa anggaran 
negara meliputi rencana keuangan mendatang 
yang berisi pendapatan dan belanja, gambaran 
strategis pemerintah dalam pengalokasian sumber 
daya untuk pembangunan, sebagai alat 
pengendalian, instrumen politik serta disusun 
dalam periode tertentu.13  

2.2. Penganggaran Berbasis Kinerja 

Silalahi (2012) menjelaskan pengertian 
anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja 
adalah:14 

                                                
10  Ahmad Naseri, et al., Identification of Obstacles 

in Establishing The Performance-Based 
Budgeting System in Medical Sciences 
Universities of Iran Using The Shah Model, 
Indian Journal of Fundamental and Applied Life 
Sciences, 2014, Vol. 5, hlm. 1156. 

11  Sri Rahayu, et al., Studi Fenomenologis 
Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah 
-Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di Provinsi Jambi, (Malang: Universitas 
Brawijaya, 2007), hlm. 2. 

12  Sriharioto dan Ratna Wardhani, Loc.Cit., hlm. 6. 
13  Wiwik Andriani dan Ermataty Hatta, Analisis 

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada 
Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri 
Padang), Jurnal Akuntansi & Manajemen, 2012, 
Vol. 7 No. 2. hlm. 26. 

14  Sem P. Silalahi, Pengaruh Anggaran Berbasis 
Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 
dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 

1. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan 
upaya pencapaian hasil kerja (output) dan 
perencanaan alokasi biaya (input) yang 
ditetapkan.  

2. Output (keluaran) menunjukkan produk 
(barang atau jasa) yang dihasilkan dari program 
atau kegiatan sesuai dengan masukan (input) 
yang digunakan.  

3. Input (masukan) adalah besarnya sumber dana, 
sumber daya manusia, material, waktu dan 
teknologi yang digunakan untuk melaksanakan 
program atau kegiatan sesuai dengan masukan 
(input).  

4. Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara input 
(masukan) dengan output (keluaran).  

BPKP (2005) menjelaskan pengertian 
anggaran berbasis kinerja ialah metode 
penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan 
setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-
kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat 
tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan 
dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja 
pada setiap unit kerja.15 

Menurut Madjid dan Ashari (2013), 
instrumen-instrumen yang digunakan dalam 
penerapan anggaran berbasis kinerja antara lain:16 

1. Indikator kinerja, merupakan instrumen yang 
digunakan untuk mengukur kinerja; 

2. Standar biaya, adalah satuan biaya yang 
ditetapkan baik berupa standar biaya masukan 
maupun standar biaya keluaran sebagai acuan 
perhitungan kebutuhan anggaran; 

3. Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap 
capaian Sasaran Kinerja, konsistensi 
perencanaan dan implementasi, tingkat 
efisiensi, serta realisasi penyerapan anggaran. 

                                                                        
Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan Di Kota 
Dumai). Jurnal Ekonomi, 2012, Vol. 20 No. 3, 
hlm. 3. 

15  Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan, Pedoman Penyusunan Anggaran 
Berbasis Kinerja (Revisi), (Jakarta, 2005), hlm. 7. 

16  Noor C. Madjid dan Hasan Ashari, Analisis 
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi 
Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan), Kajian Akademis BPPK, (Jakarta: 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 
2013), hlm. 20. 
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Pada pelaksanaannya, anggaran berbasis 
kinerja didasarkan pada prinsip value for money 
dan good corporate governance.17 

2.3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi 
Efektivitas Penganggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Joyce dalam Joyce dan Sieg, 
setidaknya terdapat empat syarat agar penggunaan 
informasi kinerja pada setiap tahap penganggaran 
dapat berhasil: 
1. Entitas publik mengetahui apa yang ingin 

dicapai; 
2. Adanya pengukuran kinerja yang valid; 
3. Adanya pengukuran biaya yang akurat; 
4. Informasi biaya dan kinerja digunakan 

bersama-sama dalam pengambilan keputusan 
penganggaran.18 

Menurut Kawedar et al. dalam Izzaty, faktor 
pemicu keberhasilan implementasi penggunaan 
anggaran berbasis kinerja adalah kepemimpinan 
dan komitmen seluruh komponen organisasi, fokus 
penyempurnaan administrasi terus menerus, 
sumber daya yang cukup untuk penyempurnaan 
tersebut (uang, waktu, orang), penghargaan dan 
sanksi yang jelas, serta keinginan yang kuat untuk 
berhasil.19 Sedangkan menurut Madjid dan Ashari, 
faktor-faktor tersebut antara lain kelengkapan 
aturan, pengetahuan pelaksana terkait aturan, 
konsistensi pelaksanaan dan evaluasi 
pelaksanaan.20 

Shah (1998) memberikan kerangka untuk 
menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 
efektivitas penerapan desentralisasi pemerintahan. 
Kerangka yang dikenal dengan Shah Model tersebut 
kemudian dikembangkan oleh Andrews (2004) 
untuk menentukan faktor-faktor yang 
memengaruhi efektivitas penerapan anggaran 

                                                
17  Bambang Sancoko, et al., Kajian Terhadap 

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di 
Indonesia, (Jakarta: Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia, 2008), hlm. 6. 

18  Philip G. Joyce dan Susan Sieg, Using 
Performance Information for Budgeting: 
Clarifying the Framework and Investigation 
Recent State Experience, Working Paper, 2000, 
hlm. 11. 

19  Khairina N. Izzaty, Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan dan Kualitas Sumber Daya 
Manusia Terhadap Penerapan Anggaran 
Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (Studi 
pada BLU Universitas Diponegoro Semarang), 
Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 
2011, hlm. 3. 

20  Noor C. Madjid dan Hasan Ashari, Op.Cit., hlm. 
29. 

berbasis kinerja. Naseri et al. menggambarkan 
Shah Model sebagaimana tampak pada gambar 2.21  

Menurut Andrews (2004), faktor-faktor yang 
memengaruhi efektivitas dari penerapan sistem 
penganggaran berbasis kinerja terdiri dari ability, 
legitimacy dan acceptance. 

1. Ability 

Sering kali kegagalan dalam menerapkan 
suatu sistem baru disebabkan oleh kurangnya 
kapasitas atau ketidakmampuan pemerintah. 
Terdapat tiga dimensi dalam faktor ability yaitu: 

a. Performance Assessment Potential 

Performance assessment mengacu pada 
pengukuran hasil dan output dari kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah. Hasil dari 
pengukuran kinerja ini harus digunakan pada 
proses pengambilan keputusan, alokasi sumber 
daya dan desain insentif. 

b. Human Force Potential 

Human force yang dibutuhkan adalah 
kemampuan untuk menilai kinerja dan 
mengelola bank data. Di samping itu juga 
dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu 
merumuskan tujuan kinerja dan 
menghubungkan pengguna informasi kinerja. 

c. Technical Ability 

Diperlukan kemampuan untuk 
mengembangkan sistem yang dapat 
mengumpulkan informasi kinerja dan membuat 
bank data. 

2. Legitimacy atau authority 

Faktor kedua yang berpengaruh ialah 
mekanisme otorisasi pada pemerintah, dengan tiga 
dimensi yaitu: 

a. Legal Authority 

Apabila terjadi perbedaan antara perubahan 
sistem dengan hukum yang berlaku, maka 
perubahan tidak dapat diterapkan. Hal ini juga 
dialami pada penerapan anggaran berbasis 
kinerja, ketika beberapa landasan hukum masih 
mengacu pada penganggaran berbasis input.  

b. Procedural Authority 

Procedural authority berkaitan dengan 
kewenangan manajer untuk mengukur kinerja. 
Penggunaan prosedur lama yang masih 
menekankan pada input dan biaya dapat 
menghambat pengimplementasian anggaran 
berbasis kinerja. 

 

                                                
21  Ahmad Naseri et al., Loc.Cit., hlm. 1159. 
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c. Organizational Authority 

Pengambilan keputusan tentang alokasi sumber 
daya sangat mungkin dipengaruhi oleh otoritas 
politik, yang tidak memerhatikan informasi 
penilaian kinerja sehingga dapat mengurangi 
wewenang yang dimiliki organisasi. 

3. Acceptance 

Kesuksesan penerapan sistem baru 
tergantung pada cara meyakinkan pejabat 
pemerintah, manajer dan pegawainya. Acceptance 
terdiri dari tiga dimensi: 

a. Political Acceptance 

Pejabat politik perlu menyediakan sumber daya 
yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan 
anggaran berbasis kinerja. 

b. Administrative Acceptance 

Dukungan manajer penting dalam penggunaan 
informasi kinerja sebagai dasar pengambilan 
keputusan manajerial serta dalam pembuatan 
skema insentif. Manajer tidak menganggap 
bahwa anggaran berbasis kinerja tidak akan 
memengaruhi keputusan masa depan atau akan 
lebih menyulitkan. 

c. Motivational Acceptance 

Agar proses penerapan penganggaran berbasis 
kinerja dapat berjalan dengan lebih baik, 
diperlukan adanya sistem reward dan 
punishment, keterbukaan serta perubahan 
sistem alokasi anggaran untuk memperbaiki 
skema insentif pengelola anggaran. 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Moradi, et al. (2012) melakukan penelitian 
terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja 
pada Shiraz Municipality. Kesimpulan yang didapat 
adalah dari kesembilan faktor dalam Shah Model, 
Shiraz Municipality hanya dapat memenuhi lima 
faktor yaitu legal authority, procedural authority, 
organizational authority, political acceptance dan 
managerial acceptance. Sedangkan dalam 
penelitian Naseri et al., (2014), baru memenuhi 
kriteria legal authority dan administrative 
acceptance. Penelitian oleh Amjadi, et al. (2015) 
menyimpulkan bahwa Provinsi North Khorasan, 
Iran baru memenuhi aspek legal authorities, 
political acceptance, management acceptance dan 
motivational acceptance. 

Dengan variabel berbeda Cahya (2009) 
melakukan penelitian pada Pemerintah Kota 
Surakarta. Penelitian tersebut menganalisis 
efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja 
melalui pengaruh faktor sumber daya, informasi, 
orientasi tujuan dan pengukuran kinerja. 
Kesimpulannya adalah faktor sumber daya dan 
pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap 

efektivitas implementasi anggaran berbasis 
kinerja. Sembiring (2009) meneliti penyusunan 
anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah 
Kabupaten Karo yang dipengaruhi oleh faktor-
faktor komitmen organisasi, penyempurnaan 
sistem administrasi, sumber daya yang cukup, 
penghargaan yang jelas serta sanksi yang tegas. 
Hasilnya adalah secara simultan faktor-faktor 
tersebut berpengaruh signifikan terhadap APBD 
berbasis kinerja. Secara parsial, sistem 
administrasi, penghargaan yang jelas dan sanksi 
yang tegas berpengaruh siginifikan. 

Penelitian pada Pemerintah Kota Surakarta 
dilakukan pula oleh Achyani dan Cahya (2011), 
dengan faktor-faktor yang memengaruhi antara 
lain sumber daya, informasi, dan orientasi tujuan. 
Kesimpulan yang didapatkan adalah variabel 
sumber daya dan informasi berpengaruh positif 
terhadap anggaran berbasis kinerja. Fitri, et al. 
(2013) juga meneliti faktor-faktor yang 
memengaruhi anggaran berbasis kinerja pada 
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang 
meliputi faktor gaya kepemimpinan, komitmen 
organisasi, kualitas sumber daya, reward dan 
punishment. Hasilnya adalah secara simultan, 
faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan. 
Sedangkan secara parsial, kualitas sumber daya 
dan reward berpengaruh signifikan, komitmen 
organisasi dan punishment tidak berpengaruh dan 
gaya kepemimpinan berpengaruh negatif dan 
signifikan. 

Madjid dan Ashari (2013) melakukan 
penelitian penerapan anggaran berbasis kinerja 
melalui faktor kelengkapan peraturan, 
pengetahuan pelaksana, konsistensi pelaksanaan 
dan evaluasi pelaksanaan. Hasilnya adalah secara 
simultan, faktor-faktor tersebut berpengaruh 
signifikan. Sedangkan secara parsial, variabel 
kelengkapan aturan, pengetahuan pelaksana dan 
konsistensi berpengaruh signifikan. Asikin (2014) 
meneliti faktor-faktor yang memengaruhi 
penganggaran berbasis kinerja pada Pemerintah 
Kota Makassar dan menyimpulkan komitmen 
organisasi, penyempurnaan sistem administrasi 
dan sumber daya manusia berpengaruh terhadap 
anggaran berbasis kinerja. 

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat 
perbedaan penelitian (research gap) pada 
penelitian-penelitian yang menguji faktor-faktor 
yang memengaruhi efektivitas penerapan anggaran 
berbasis kinerja di Indonesia. Perbedaan tersebut 
antara lain terdapat pada variabel sumber daya, 
informasi, pengukuran kinerja, komitmen 
organisasi dan sanksi. Dengan demikian, peneliti 
menguji kembali kelima variabel tersebut serta 
mengembangkan empat variabel yang belum 
pernah diuji dalam penelitian sebelumnya.  
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2.5. Pengembangan Hipotesis 

1. Kemampuan Penilaian Kinerja 

Menurut Kettl dan Foltin dalam Andrews, 
kemampuan mengukur kinerja memengaruhi 
penerapan anggaran berbasis kinerja pada setiap 
tingkatan.22 Hal ini sesuai dengan penelitian Cahya 
(2009) yang menyimpulkan bahwa pengukuran 
kinerja berpengaruh positif terhadap efektivitas 
implementasi anggaran berbasis kinerja. Hipotesis 
yang diajukan:  

H1: Kemampuan penilaian kinerja berpengaruh 
positif terhadap efektivitas penerapan anggaran 
berbasis kinerja. 

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia 

Kemampuan sumber daya manusia terdiri 
dari berbagai tingkatan dan dibutuhkan pada 
setiap tahap pengimplementasian anggaran 
berbasis kinerja. Hal ini ditunjukkan dalam 
penelitian Cahya (2009), Achyani dan Cahya 
(2011), Fitri, et al. (2013), Madjid dan Ashari 
(2013), serta Asikin (2014). Menurut Foltin dalam 
Andrews (2004), instansi perlu mengembangkan 
kemampuan untuk mengukur kinerja, dan 
menggunakan data tersebut melalui cara yang 
konstruktif.23 Oleh karena itu, dapat diajukan 
hipotesis: 

H2: Kemampuan sumber daya manusia 
berpengaruh positif terhadap efektivitas 
penerapan anggaran berbasis kinerja. 

3. Kemampuan Teknis 

Menurut Willoughby dan Melkers dalam 
Andrews (2004), instansi pemerintah harus 
mampu mengembangkan sistem informasi yang 
mengumpulkan data berorientasi output.24 
Sembiring (2009) dan Asikin (2014) 
menyimpulkan bahwa sistem administrasi 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
penerapan anggaran berbasis kinerja. Hipotesis 
yang diajukan adalah: 

H3: Kemampuan teknis berpengaruh positif 
terhadap efektivitas penerapan anggaran 
berbasis kinerja. 

4. Otoritas Hukum 

Menurut Harris dalam Andrews, salah satu 
penyebab kurangnya penggunaan informasi 
kinerja adalah peraturan mengenai anggaran yang 

                                                
22  Matthew Andrews, Authority, Acceptance, 

Ability and Performance Based Budgeting 
Reforms, The International Journal of Public 
Sector Management, 2004, hlm. 334. 

23  Ibid., hlm. 335. 
24  Ibid. 

ditetapkan tanpa adanya informasi kinerja.25 Hasil 
penelitian oleh Madjid dan Ashari (2013) 
menunjukkan bahwa dukungan dari aspek 
peraturan berpengaruh secara signifikan terhadap 
efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja. 
Hipotesis yang diajukan: 

H4: Otoritas hukum berpengaruh positif terhadap 
efektivitas penerapan anggaran berbasis 
kinerja. 

5. Otoritas Prosedural 

Apabila prosedur penganggaran masih 
berorientasi pada input maka penerapan anggaran 
berbasis kinerja dapat terhambat. Hal ini 
diungkapkan Young dalam Andrews (2004), di 
mana masih terdapat sisa-sisa pendekatan 
penganggaran tradisional meskipun usaha terbaik 
untuk memacu penggunaan informasi kinerja telah 
diberikan.26 Hipotesis yang diajukan: 

H5: Otoritas prosedural berpengaruh positif 
terhadap efektivitas penerapan anggaran 
berbasis kinerja. 

6. Otoritas Organisasi 

Andrews (2004) menyatakan banyaknya 
tingkatan dalam struktur organisasi dapat 
menghambat penerapan anggaran berbasis 
kinerja.27 Oleh karena itu diperlukan adanya 
otoritas bagi organisasi/ instansi tanpa ada 
pengaruh politik maupun kepentingan pribadi dan 
kelompok. Hipotesis yang diajukan: 

H6: Otoritas organisasi berpengaruh positif 
terhadap efektivitas penerapan anggaran 
berbasis kinerja. 

7. Dukungan Politis 

Menurut Andrews (2004), penggunaan 
informasi kinerja akan berdampak pada pejabat 
politis.28 Sebagian mungkin akan menolak 
penerapan sistem baru karena dampaknya baru 
akan nampak dalam jangka panjang. Hipotesis yang 
diajukan: 

H7: Dukungan politis berpengaruh positif terhadap 
efektivitas penerapan anggaran berbasis 
kinerja. 

8. Dukungan Administratif 

Carter dalam Andrews (2004) menyebutkan 
bahwa salah satu tantangan terbesar adalah 
bagaimana meyakinkan manajer mengenai nilai 

                                                
25  Ibid., hlm. 336. 
26  Ibid., hlm. 337. 
27  Ibid. 
28  Ibid., hlm. 338. 
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dari pengukuran kinerja.29 Asikin menyatakan 
bahwa komitmen organisasi berpengaruh 
signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis 
kinerja.30 Hipotesis yang diajukan: 

H8: Dukungan administratif berpengaruh positif 
terhadap efektivitas penerapan anggaran 
berbasis kinerja. 

9. Dukungan Motivasi 

Menurut Andrews dan Hil dalam Andrews 
(2004), untuk meningkatkan motivasi diperlukan 
adanya keterbukaan dan perubahan sistem alokasi 
anggaran. Keterbukaan bertujuan membuat 
pengelola anggaran lebih responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat, sedangkan sistem alokasi 
bertujuan agar pengelola lebih peduli pada 
pencapaian hasil. Pengaruh signifikan dari 
perbakan skema insentif ini sesuai dengan hasil 
penelitian Sembiring (2009). Hipotesis yang 
diajukan: 

H9: Dukungan motivasi berpengaruh positif 
terhadap efektivitas penerapan anggaran 
berbasis kinerja. 

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah satuan kerja lingkup 
KPPN Jakarta II. Objek terdiri dari 13 kementerian/ 
lembaga yang meliputi satu kementerian 
koordinator, sembilan kementerian dan tiga 
lembaga pemerintah non kementerian, dengan 
total 223 satuan kerja (Tabel 2). 

KPPN Jakarta II dipilih karena membina 
satuan kerja Kementerian Keuangan. Kementerian 
Keuangan merupakan model penerapan anggaran 
berbasis kinerja bagi kementerian-kementerian 
dan lembaga-lembaga lain. Di sisi lain, peneliti juga 
ingin mendapatkan jawaban dari responden yang 
berasal dari selain Kementerian Keuangan sebagai 
pembanding.  

3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
adalah data primer, berupa hasil survei terhadap 
responden dari kuesioner dan wawancara. 
Kuesioner digunakan untuk menganalisis pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen, 
sedangkan wawancara dilakukan untuk 

                                                
29  Ibid. 
30 Decky F. Asikin, Faktor-Faktor yang 

Memengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis 
Kinerja (Studi Empiris pada Pemerintah Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan), Skripsi 
Tidak Dipublikasikan, Makassar: Universitas 
Hassanudin, 2014. 

memperoleh informasi lebih mendalam terkait 
jawaban kuisioner yang telah diberikan. 

Penelitian menggunakan metode purposive 
sampling, yaitu metode pemilihan responden 
dengan kriteria tertentu, antara lain responden 
yang melakukan pengukuran kinerja, terlibat 
langsung dalam proses perencanaan dan 
pengelolaan anggaran, serta berperan dalam 
proses pengambilan keputusan.  

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi 
Operasional 

Penelitian menggunakan 10 variabel, 
sembilan variabel independen dan satu variabel 
dependen. Kesembilan variabel independen 
didasarkan pada variabel dalam penelitian Moradi, 
et al. (2012), Naseri, et al. (2014) dan Amjadi, et al. 
(2015). Sedangkan variabel dependen merupakan 
variabel yang dikembangkan oleh Melkers dan 
Willoughby (2001). Variabel menggunakan Skala 
Likert lima titik (terendah 1 dan tertinggi 5).  

3.3.1 Variabel Independen 

1. Kemampuan penilaian kinerja (X1) 
Variabel ini terdiri dari empat item pertanyaan: 
a. Informasi output atau outcome (informasi 

kinerja) telah didefinisikan dengan baik 
(X1.1); 

b. Informasi output atau outcome (informasi 
kinerja) telah digunakan untuk menilai 
kinerja (X1.2); 

c. Informasi kinerja yang digunakan akurat 
(X1.3); 

d. Informasi kinerja yang digunakan relevan/ 
sesuai dengan yang dibutuhkan (X1.4). 

2. Kemampuan sumber daya manusia (X2) 
Kemampuan ini diukur melalui lima 
pertanyaan: 
a. Satuan kerja memiliki sumber daya manusia 

yang mampu menentukan target kinerja 
(X2.1); 

b. Satuan kerja memiliki sumber daya manusia 
yang mampu mengukur kinerja (X2.2); 

c. Satuan kerja memiliki sumber daya manusia 
yang mampu mengevaluasi kinerja (X2.3); 

d. Satuan kerja memiliki sumber daya manusia 
yang mampu mengelola data kinerja (X2.4); 

e. Satuan kerja memiliki sumber daya manusia 
yang mampu mengomunikasikan data 
kinerja antar pengguna informasi kinerja 
(X2.5). 
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Tabel 2 Objek Penelitian

No Kode Bagian 
Anggaran Kementerian/ Lembaga Jumlah 

Satker 
Kementerian Koordinator 

1. 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2 
Kementerian 

2. 012 Kementerian Pertahanan 30 
3. 015 Kementerian Keuangan 138 
4. 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 16 
5. 027 Kementerian Sosial 1 
6. 033 Kementerian Pekerjaan Umum 1 
7. 041 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara 1 
8. 047 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8 
9. 055 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas 4 

10. 091 Kementerian Negara Perumahan Rakyat 8 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

11. 054 Badan Pusat Statistik 10 
12. 057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2 
13. 086 Lembaga Administrasi Negara 2 

Total 223 
Sumber: diolah dari aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara KPPN Jakarta II. 

3. Kemampuan teknis (X3) 
Kemampuan ini diukur melalui lima 

pertanyaan: 
a. Satuan kerja memiliki sistem informasi 

kinerja (X3.1); 
b. Data informasi kinerja mudah diakses (X3.2); 
c. Informasi kinerja telah terintegrasi dengan 

proses penganggaran (X3.3); 
d. Informasi kinerja telah terintegrasi dengan 

proses akuntansi (X3.4); 
e. Informasi kinerja telah terintegrasi dengan 

proses monitoring dan evaluasi (X3.5). 

4. Otoritas hukum (X4) 
Otoritas hukum diukur melalui empat 

pertanyaan: 
a. Peraturan terkait penganggaran berbasis 

kinerja telah memadai (X4.1); 
b. Peraturan terkait penganggaran berbasis 

kinerja dapat diterapkan dengan baik (X4.2); 
c. Terdapat peraturan lain yang menghambat 

penerapan anggaran berbasis kinerja (X4.3); 
d. Peraturan terkait penganggaran berbasis 

kinerja mengarahkan orientasi pada output/ 
outcome (X4.4). 

Pertanyaan ketiga merupakan pertanyaan 
dengan negative statement, di mana pada saat 
pengolahan data, interpretasi dari jawaban 
responden akan berbeda dari pertanyaan lainnya. 
Jawaban responden yang memilih 5 akan 
dinterpretasikan sebagai sangat tidak setuju (skala 
1), jawaban 4 diinterpretasikan sebagai tidak 
setuju (skala 2), 3 ragu-ragu (skala 3), 2 setuju 
(skala 4), dan 1 akan diinterpretasikan sebagai 
sangat setuju (skala 5). 

 

5. Otoritas prosedural (X5) 
Variabel ini diukur melalui dua item 

pertanyaan:  
a. Satuan kerja memiliki kewenangan untuk 

menggunakan informasi kinerja dalam 
penyusunan anggaran berbasis kinerja (X5.1); 

b. Pengambilan keputusan dalam proses 
penganggaran berbasis kinerja telah 
memanfaatkan informasi kinerja (X5.2). 

6. Otoritas organisasi (X6) 
Otoritas organisasi diukur melalui tiga 

pertanyaan: 
a. Satuan kerja memiliki kewenangan untuk 

menentukan anggaran (X6.1); 
b. Satuan kerja memiliki kewenangan untuk 

mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai 
dengan kebutuhan organisasi (X6.2); 

c. Satuan kerja memiliki kebebasan dalam 
menggunakan informasi kinerja (output dan 
outcome) dalam penganggaran (X6.3). 

7. Dukungan politis (X7) 
Dukungan ini diukur melalui tiga pertanyaan: 

a. Implementasi anggaran berbasis kinerja 
mendapat dukungan dari legislatif (X7.1); 

b. Tersedia dana untuk menerapkan anggaran 
berbasis kinerja secara efektif (X7.2); 

c. Para pimpinan organisasi mendukung 
penerapan anggaran berbasis kinerja (X7.3). 

8. Dukungan administratif (X8) 
Variabel ini diukur melalui dua item 

pertanyaan: 
a. Implementasi anggaran berbasis kinerja 

mendapat dukungan dari pimpinan satuan 
kerja (X8.1); 
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b. Pimpinan satuan kerja menggunakan informasi 
kinerja dalam mengambil keputusan anggaran 
(X8.2). 

9. Dukungan motivasi (X9) 
Dukungan ini terdiri dari dua pertanyaan: 

a. Terdapat sistem penghargaan/ sanksi yang 
diberikan terkait pencapaian output dan 
outcome (X9.1); 

b. Terdapat sistem penghargaan/ sanksi atas 
implementasi penyusunan anggaran berbasis 
kinerja (X9.2). 

3.3.2 Variabel dependen 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah 
efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja 
(Y), yang terdiri dari enam item pertanyaan, antara 
lain: 
1. Penerapan anggaran berbasis kinerja 

menghemat biaya satuan kerja (Y1); 
2. Penerapan anggaran berbasis kinerja 

memperbaiki efektivitas program (Y2); 
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja 

mengurangi duplikasi pelayanan (Y3); 
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja 

memperbaiki proses pengambilan keputusan 
(Y4); 

5. Penerapan anggaran berbasis kinerja 
mengubah tingkat alokasi anggaran (Y5); 

6. Penerapan anggaran berbasis kinerja 
meningkatkan akuntabilitas publik (Y6). 

3.4 Model dan Metode Analisis Data 

Model penelitian dapat dilihat pada gambar 3. 
Metode analisis data yang digunakan adalah 
metode analisis regresi berganda. Metode ini 
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh dari dua atau lebih variabel independen 
terhadap variabel dependen, serta mengetahui 
arah dari pengaruh tersebut. Sedangkan alat bantu 
statistik yang digunakan adalah SPSS Statistic 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. HASIL PENELITIAN 
4.1. Statistif Deskriptif 

Jumlah kuesioner yang terkumpul hingga 
batas akhir pengisian adalah 110, dengan 
responden berasal dari tujuh kementerian/ 
lembaga, antara lain: 
1. Kementerian Pertahanan, 
2. Kementerian Keuangan, 
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 
4. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, 
5. Kementerian Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, 
6. Badan Pusat Statistik, 
7. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 

Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2014), 
ukuran sampel yang layak untuk penelitian adalah 
30 sampai 500, dan jumlah sampel minimal untuk 
analisis multivariate sebanyak 10 kali jumlah 
variabel yang diteliti.31 Penelitian ini menggunakan 
10 variabel, sehingga jumlah sampel minimal yang 
dibutuhkan adalah sebanyak 100 responden. 

Statistik deskriptif tiap variabel ditunjukkan 
sebagaimana Tabel 3. Persepsi responden yang 
cukup bervariasi terdapat pada variabel 
kemampuan sumber daya manusia (X2) dengan 
kisaran aktual 6-25, dukungan politis (X7) dengan 
kisaran aktual 4-15 dan dukungan motivasi (X9) 
dengan kisaran aktual 2-10. 

Tabel 4 menunjukkan persepsi responden per 
item pertanyaan. Mean yang cukup rendah 
ditunjukkan oleh pertanyaan X4.3, yaitu terdapat 
peraturan lain yang menghambat penerapan 
anggaran berbasis kinerja. Jawaban yang cukup 
bervariasi terdapat pada variabel dukungan 
motivasi (X9), di mana rata-rata jawaban 
responden untuk masing-masing item pertanyaan 
hanya sebesar 3,4. Nilai mean yang sama juga 
terdapat pada pertanyaan X3.3, yaitu 
terintegrasinya informasi kinerja dengan proses 
penganggaran. 

Sedangkan variabel yang memiliki nilai mean 
yang cukup besar antara lain variabel otoritas 
organisasi (X6) dan variabel efektivitas penerapan 
anggaran berbasis kinerja (Y). Mean pada kedua 
variabel berkisar antara 3,8-3,9, kecuali 
pertanyaan Y1 dengan mean 3,7. 

                                                
31 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian. (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hlm. 44. 
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Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel  Jumlah 
Item Mean Median Kisaran 

Teoritis 
Kisaran 
Aktual 

Deviasi 
Standar 

Kemampuan Penilaian Kinerja X1 4 14,4 15 4-20 8-20 2,82 
Kemampuan Sumber Daya Manusia X2 5 18,7 20 5-25 6-25 3,66 
Kemampuan Teknis X3 5 18,1 19 5-25 10-25 3,47 
Otoritas Hukum X4 4 13,8 14 4-20 8-18 1,79 
Otoritas Prosedural X5 2 7,4 8 2-10 4-10 1,42 
Otoritas Organisasi X6 3 11,4 12 3-15 7-15 1,93 
Dukungan Politis X7 3 11,1 11 3-15 4-15 1,86 
Dukungan Administratif X8 2 7,6 8 2-10 4-10 1,33 
Dukungan Motivasi X9 2 6,8 7 2-10 2-10 1,73 
Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Y 6 22,9 24 6-30 12-30 3,43 

 Sumber: diolah dari data primer. 

Tabel 4 Persentase (%) Respon per Total Sampel Variabel 

  Mean 1 2 3 4 5   Mean 1 2 3 4 5 
X1 X1.1 3,7 0,9 8,2 24,5 55,5 10,9 X5 X5.1 3,8 0,9 7,3 16,4 62,7 12,7 
 X1.2 3,7 0,9 8,2 25,5 53,6 11,8  X5.2 3,6 1,8 10,0 21,8 56,4 10,0 
 X1.3 3,5 0,0 12,7 29,1 50,0 8,2 X6 X6.1 3,8 0,9 7,3 20,0 51,8 20,0 
 X1.4 3,6 0,9 12,7 25,5 50,9 10,0  X6.2 3,8 0,9 5,5 24,5 54,5 14,5 
X2 X2.1 3,7 0,0 9,1 21,8 54,5 14,5  X6.3 3,8 0,9 4,5 25,5 55,5 13,6 
 X2.2 3,7 2,7 6,4 20,0 56,4 14,5 X7 X7.1 3,5 2,7 6,4 30,9 54,5 5,5 
 X2.3 3,8 1,8 10,0 14,5 57,3 16,4  X7.2 3,7 0,9 7,3 23,6 56,4 11,8 
 X2.4 3,8 0,9 8,2 13,6 60,9 16,4  X7.3 3,9 0,9 2,7 19,1 63,6 13,6 
 X2.5 3,6 0,9 12,7 20,9 54,5 10,9 X8 X8.1 3,9 0,0 4,5 15,5 60,9 19,1 
X3 X3.1 3,7 0,9 8,2 20,9 55,5 14,5  X8.2 3,7 1,8 8,2 22,7 52,7 14,5 
 X3.2 3,7 0,0 8,2 24,5 54,5 12,7 X9 X9.1 3,4 3,6 13,6 30,9 39,1 12,7 
 X3.3 3,4 1,8 16,4 30,9 44,5 6,4  X9.2 3,4 3,6 11,8 36,4 40,9 7,3 
 X3.4 3,5 2,7 13,6 28,2 45,5 10,0 Y Y1 3,7 0,0 5,5 30,0 50,0 14,5 
 X3.5 3,8 0,0 8,2 23,6 52,7 15,5  Y2 3,9 0,0 3,6 19,1 64,5 12,7 
X4 X4.1 3,7 0,9 6,4 24,5 60,0 8,2  Y3 3,8 0,0 4,5 25,5 55,5 14,5 
 X4.2 3,6 0,0 10,0 26,4 56,4 7,3  Y4 3,8 0,0 5,5 20,9 62,7 10,9 
 X4.3 2,7 5,5 14,5 30,9 42,7 6,4  Y5 3,8 0,9 4,5 25,5 55,5 13,6 
 X4.4 3,8 0,0 6,4 20,9 61,8 10,9  Y6 3,9 1,8 4,5 16,4 55,5 21,8 
1 = Sangat tidak setuju   2 = Tidak setuju   3 = Ragu-ragu   4 =Setuju   5 =Sangat setuju 
Sumber: diolah dari data primer.

4.2.  Uji Reliabilitas dan Validitas 

Menurut Kuncoro (2013) dan Sujarweni 
(2015), suatu kuesioner dianggap reliabel apabila 
nilai cronbach’s alpha lebih dari 0,60.32 Terdapat 
dua variabel yang tidak lolos uji reliabilitas yaitu 
variabel otoritas hukum (X4) dan dukungan 
administratif (X8). Pada variabel otoritas hukum, 
cronbach’s alpha bernilai 0,240. Oleh karena itu, 
berdasarkan hasil output dari aplikasi SPSS, 
pengujian dilakukan dengan menghapus item 
pertanyaan ketiga pada kuesioner. Uji reliabilitas 
untuk variabel otoritas hukum setelah koreksi 
menghasilkan indeks cronbach’s alpha sebesar 

                                                
32 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis 

dan Ekonomi; Bagaimana Meneliti dan Menulis 
Tesis? Edisi 4. (Yogyakarta: Erlangga, 2013) 
hlm. 181; Wiratna Sujarweni, SPSS untuk 
Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 
2015), hlm. 192. 

0,754. 

Untuk variabel dukungan administratif, nilai 
dari indeks croncbach’s alpha adalah sebesar 0,522. 
Di sisi lain, variabel ini hanya terdiri dari dua item 
pertanyaan sehingga tidak dimungkinkan untuk 
menghapus salah satunya. Oleh karena itu 
pengujian selanjutnya akan dilakukan dengan tidak 
menggunakan variabel dukungan administratif 
sebagai variabel independen.  

Menurut Kuncoro (2013) dan Sujarweni 
(2015), butir pernyataan kuesioner dinyatakan 
valid jika r hitung > r tabel.33 Seluruh item 
pernyataan pada penelitian berkorelasi signifikan 
terhadap total skor konstruksi dan memiliki nilai r 
hitung lebih dari r tabel (0,1874). Dengan demikian 
tiap item valid dan dapat digunakan untuk 
mengukur variabel. 

                                                
33  Ibid. 
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4.3. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas diperlukan untuk 
mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel 
independen dalam suatu model regresi. Menurut 
Ghozali (2013), indikasi adanya multikolonieritas 
adalah jika terdapat korelasi yang cukup tinggi 
antar variabel independen (di atas 0,90).34 Matriks 
korelasi antar variabel penelitian berkisar antara 
0,433-0,850, yang menunjukkan bahwa tidak 
terjadi multikolonieritas pada penelitian. 

Pengujian juga dilakukan dengan melihat nilai 
Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). 
Menurut Ghozali, multikolonieritas terjadi apabila 
nilai Tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10.35 Nilai 
Tolerance pada variabel-variabel penelitian 
berkisar antara 0,176-0,544 dan nilai VIF berkisar 
antara 1,837-5,676, yang menunjukkan bahwa 
tidak terdapat multikolonieritas antar variabel. 

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk 
menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari suatu residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain.36 Model 
regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat 
heteroskedastisitas. 

Grafik Scatterplot menunjukkan bahwa pola 
penyebaran residual terhadap nilai Y yang 
menyebar di sekitar garis horizontal tidak 
membentuk pola tertentu yang teratur serta titik-
titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 
sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas dalam model regresi 
penelitian. 

Pengujian juga dilakukan dengan 
menggunakan Uji Glejser. Model regresi tanpa 
heteroskedastisitas akan menunjukkan 
probabilitas signifikansi di atas tingkat 
kepercayaan 5%.37 Hasil uji menunjukkan bahwa 
tidak terdapat heteroskedastisitas pada model, 
karena probabilitas signifikansi seluruh variabel 
berada pada kisaran 0,158-0,904 (di atas 0,05). 

4.3.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 
apakah data residual dalam model regresi 

                                                
34  Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate 

dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS 
Regresi, Edisi 7, (Semarang: Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 105. 

35  Ibid., hlm. 106. 
36  Ibid., hlm. 139. 
37  Ibid., hlm. 143. 

berdistribusi normal atau tidak.38 Pengujian 
dilakukan dengan metode analisis grafik. Grafik 
histogram menunjukkan bahwa pola distribusi 
data residual adalah normal, di mana grafik tidak 
condong ke kanan maupun ke kiri. Sedangkan pada 
grafik normal plot, titik-titik menyebar di sekitar 
garis diagonal dan mengikuti arah dari garis 
diagonal. Dengan demikian model regresi 
penelitian telah memenuhi asumsi normalitas. 
Pengujian juga dilakukan dengan metode statistik 
melalui Uji Komogorov-Smirnov. Hasil uji 
menunjukkan bahwa asumsi normalitas telah 
terpenuhi, di mana nilai p adalah 0,058 (>0,05). 

4.3.4. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui 
apakah model yang digunakan dalam penelitian 
berbentuk linear. Jika c2 hitung > c2 tabel, maka 
hipotesis yang menyatakan model berbentuk linear 
ditolak.39 

Pengujian dengan Uji Lagrange Multiplier 
menunjukkan nilai R2 sebesar 0,009, dengan 
jumlah n=110. Maka besarnya nilai c2 hitung 
adalah 0,99 (0,009 x 110). Sedangkan nilai c2 tabel 
adalah 129,56 (df=100), sehingga model regresi 
penelitian telah memenuhi asumsi linear.  

4.4. Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis atas faktor-faktor 
yang memengaruhi efektivitas penerapan anggaran 
berbasis kinerja dapat dilihat pada Tabel 5. Nilai F 
hitung adalah sebesar 36,334, lebih besar dari nilai 
F tabel 2,69 (k=9; n=110 dan α=0,01). Hal ini 
menunjukkan bahwa model regresi penelitian 
terbukti secara statistik signifikan pada level 0,01. 
Di samping itu, hasil uji ANOVA menunjukkan nilai 
probabilitas 0,000 (kurang dari 0,05). Kedua hasil 
uji menandakan bahwa variabel-variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen. 

Pada model penelitian, terdapat lima variabel 
independen yang terbukti berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. Variabel kemampuan 
sumber daya manusia (X2), otoritas hukum (X4) 
dan otoritas organisasi (X6) berpengaruh secara 
signifikan pada level 0,01. Nilai t tabel dengan 
α=0,01 (k=9; n=110; one-tailed) adalah sebesar 
2,3638. Sedangkan nilai t hitung variabel 
kemampuan sumber daya manusia (X2) adalah 
2,432, otoritas hukum (X4) sebesar 4,311 dan 
otoritas organisasi (X6) sebesar 3,830. 

Variabel kemampuan penilaian kinerja (X1) 
dan dukungan politis (X7) berpengaruh secara 
signifikan pada level 0,05. Nilai t tabel dengan 
α=0,05 (k=9; n=110; one-tailed) adalah sebesar 
                                                
38  Ibid., hlm. 160. 
39  Ibid., hlm. 169. 
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1,6601, sedangkan nilai t hitung variabel 
kemampuan penilaian kinerja (X1) adalah -2,183 
dan variabel dukungan politis (X7) sebesar 1,952. 

Berdasarkan nilai koefisien regresi tersebut, 
persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan 
dalam penelitian adalah: 
𝑌 = 2,643-0,319𝑋1 + 0,226𝑋2 + 0,842𝑋4 + 0,487𝑋6 + 0,301𝑋7 

Keterangan: 
Y :  Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis  
     Kinerja  
X1 :  Kemampuan Penilaian Kinerja 
X2 :  Kemampuan Sumber Daya Manusia 
X4 :  Otoritas Hukum 
X6 :  Otoritas Organisasi 
X7 :  Dukungan Politis 

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Hipotesis 1 

Kemampuan penilaian kinerja (X1) terbukti 
secara statistik berpengaruh terhadap efektivitas 
penerapan anggaran berbasis kinerja pada satuan 
kerja di wilayah kerja KPPN Jakarta II. Namun, 
pengaruh variabel ini bersifat negatif. Dengan 
demikian, hipotesis 1 yang menyatakan adanya 
pengaruh positif dari kemampuan penilaian kinerja 
terhadap efektivitas penerapan anggaran berbasis 
kinerja ditolak. 

Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian 
Cahya (2009) dan Madjid dan Ashari (2013). 
Penelitian Cahya (2009) menyimpulkan 
pengukuran kinerja berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis 
kinerja, sedangkan Madjid dan Ashari (2013) 
menyimpulkan bahwa evaluasi tidak berpengaruh 
signifikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 
Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan 
Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian 

Keuangan menyatakan bahwa orientasi satuan 
kerja saat ini masih menekankan pada jumlah 
anggaran. Satuan kerja sudah memiliki 
kemampuan untuk menilai kinerja, namun 
kemampuan tersebut belum digunakan sehingga 
penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi tidak 
efektif. Pada praktiknya, anggaran yang disetujui 
selalu kurang dari usulan yang telah diajukan. 
Akibatnya, beberapa kementerian/ lembaga lebih 
memilih untuk mengetahui terlabih dahulu jumlah 
anggaran yang diberikan, baru kemudian 
menyusun kembali output dan outcome sesuai 
dengan anggaran tersebut. Penyusunan output dan 
outcome tersebut menunjukkan bahwa anggaran 
berbasis kinerja belum diterapkan secara efektif. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat 
narasumber dari Bagian Penyusunan Rencana, Biro 
Bina Program, Sekretariat Utama Badan Pusat 
Statistik, bahwa kemampuan penilaian kinerja 
sudah dimiliki oleh kementerian/ lembaga, 
khususnya Badan Pusat Statistik. Informasi kinerja 
sudah dipetakan dengan baik, tetapi pada 
praktiknya perencanaan anggaran masih belum 
memperhatikan aspek efisiensi sehingga 
penerapan anggaran berbasis kinerja belum efektif. 

Menurut analis anggaran pada Biro 
Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan 
Organisasi, Sekretariat Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara, kemampuan penilaian kinerja pada 
satuan kerja telah memadai. Namun, kemampuan 
ini hanya pada level kementerian/ lembaga. 
Sedangkan untuk unit kerja, proses penganggaran 
berbasis kinerja hanya sampai pada level output. 
Ketika output telah tercapai, penganggaran 
berbasis kinerja sudah dinilai efektif. Akan tetapi 
unit kerja belum sepenuhnya memahami 
bagaimana kaitan output terhadap outcome yang 
ingin dicapai. 

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Berganda 

           Koefisien  t statistik 
Konstanta  b0 2,643  2,137  
Kemampuan Penilaian Kinerja X1 b1 -0,319 * -2,183  
Kemampuan Sumber Daya Manusia X2 b2 0,226 ** 2,432  
Kemampuan Teknis X3 b3 0,076  0,666  
Otoritas Hukum X4 b4 0,842 ** 4,311  
Otoritas Prosedural X5 b5 -0,050  -0,227  
Otoritas Organisasi X6 b6 0,487 ** 3,830  
Dukungan Politis X7 b7 0,301 * 1,952  
Dukungan Motivasi X9 b9 0,208  1,529  

R2 0,742     
Adjusted R2               0,722    
F 36,334 **   
N=110  
*Signifikan pada level 0,05 (one-tailed)**Signifikan pada level 0,01 (one-tailed) 
Sumber: diolah dari data primer. 
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Di samping itu diperlukan standarisasi terkait 
penentuan output dan outcome. Saat ini output dan 
outcome pada seluruh kementerian/ lembaga 
masih sangat beragam (lebih dari 11.000 jenis 
output). Masing-masing kementerian memiliki 
pemikiran yang berbeda terhadap output dan 
outcome. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan 
pernyataan narasumber pada Direktorat Sistem 
Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, 
bahwa saat ini penentuan indikator kinerja (output 
dan outcome) sedang dalam proses penajaman. 
Pada pelaksanaannya masih terdapat output dan 
outcome yang belum didefinisikan dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, 
terdapat indikasi bahwa alasan dari pengaruh 
negatif kemampuan penilaian kinerja adalah belum 
digunakannya kemampuan tersebut dalam 
menerapkan anggaran berbasis kinerja. 
Kemampuan satuan kerja dalam mendefinisikan 
output dan outcome sudah memadai, namun 
kemampuan tersebut tidak digunakan sehingga 
penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi tidak 
efektif. Alasannya adalah anggaran yang disetujui 
seringkali tidak sesuai dengan usulan yang 
diajukan oleh kementerian/ lembaga, sehingga 
output dan outcome harus disusun ulang untuk 
menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang 
disetujui. Penyesuaian ini menyebabkan kurangnya 
kualitas dari output dan outcome. Output dan 
outcome yang telah disusun berdasarkan tujuan 
organisasi harus diubah komposisinya untuk 
menyesuaikan dengan jumlah anggaran. Di 
samping itu terdapat indikasi bahwa beberapa 
instansi tidak membuat perencanaan dengan baik 
untuk meminimalisasi dampak dari pemotongan 
usulan anggaran. Output dan outcome dibuat lebih 
dari yang dibutuhkan, agar ketika usulan anggaran 
dipotong, instansi tersebut tetap dapat 
melaksanakan kegiatannya. 

Alasan kedua adalah belum adanya standar 
yang jelas bagaimana output dan outcome yang 
memadai. Pada praktiknya, pendefinisian output 
dan outcome masih berbeda antara satu 
kementerian dengan kementerian yang lain. 
Sebagian besar responden menyatakan bahwa 
output dan outcome pada satuan kerjanya sudah 
jelas, akurat dan relevan serta sudah digunakan 
dalam penganggaran berbasis kinerja. Namun, 
terdapat indikasi bahwa output dan outcome 
tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria 
penganggaran berbasis kinerja yang efektif sesuai 
dengan penelitian Melkers dan Willoughby (2001). 
Beberapa faktor lain yang turut berpengaruh 
adalah penggunaan anggaran yang tidak efisien 
dan kurangnya pemahaman terhadap outcome 
khususnya pada level unit satuan kerja. 

 

4.5.2. Hipotesis 2 

Kemampuan sumber daya manusia (X2) 
terbukti secara statistik berpengaruh positif 
terhadap efektivitas penerapan anggaran berbasis 
kinerja. Dengan demikian, hipotesis 2 diterima. 
Hasil ini sejalan dengan penelitian Cahya (2009), 
Achyani dan Cahya (2011), Fitri, Ludigdo dan 
Djamhuri (2013), serta Asikin (2014) yang 
menyatakan bahwa variabel sumber daya 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja. 
Hasil juga sesuai dengan hasil penelitian oleh 
Madjid dan Ashari (2013) yang menyatakan bahwa 
pengetahuan pelaksana berpengaruh signifikan 
terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. 

Berdasarkan rekapitulasi jawaban yang 
dikumpulkan, sebagian besar responden 
menyatakan bahwa satuan kerja masing-masing 
telah memiliki sumber daya manusia yang 
dibutuhkan untuk menerapkan anggaran berbasis 
kinerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
narasumber dari Sekjen Kementerian Keuangan, 
bahwa sebagian besar kemampuan sumber daya 
manusia sudah mencukupi. Beberapa satuan kerja 
yang masih membutuhkan peningkatan 
disebabkan karena pegawai yang terlibat dalam 
perencanaan anggaran masih baru. Hal yang sama 
juga diungkapkan oleh narasumber dari BPS, yaitu 
dengan adanya pelatihan-pelatihan yang telah 
diikuti, kemampuan sumber daya manusia pada 
satuan kerja sudah memadai. 

Pernyataan berbeda disampaikan oleh 
narasumber dari DJA, bahwa kendala penerapan 
anggaran berbasis kinerja saat ini justru adalah 
kurangnya kemampuan sumber daya manusia, 
khususnya untuk kementerian/ lembaga yang baru 
dibentuk. Penentuan tugas, fungsi dan peran yang 
masih dalam tahap pengembangan menyebabkan 
penyusunan informasi kinerja terkait output dan 
outcome juga belum optimal. 

4.5.3. Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil analisis regresi, 
kemampuan teknis (X3) tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap efektivitas penerapan 
anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, 
hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kemampuan 
teknis berpengaruh positif terhadap efektivitas 
penerapan anggaran berbasis kinerja ditolak. Hal 
ini berbeda dengan hasil penelitian Sembiring 
(2009) dan Askin (2014), bahwa sistem 
administrasi berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap efektivitas penerapan 
anggaran berbasis kinerja. 

Menurut narasumber dari Setjen Kementerian 
Keuangan, sistem yang dimiliki oleh satuan kerja 
saat ini sudah mendukung penganggaran berbasis 
kinerja. Sistem sudah tersusun dari input, proses, 
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output, outcome dan di dalamnya sudah terdapat 
indikator-indikator kinerja. Sedangkan menurut 
narasumber dari BPS, sistem penganggaran yang 
ada belum terintegrasi dengan sistem informasi 
kinerja. Namun, meskipun kedua sistem tersebut 
masih terpisah, data yang digunakan sudah sama 
dan berasal dari satu sumber. 

Narasumber dari Sekretariat Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan menyatakan bahwa 
sistem informasi kinerja berbeda dengan sistem 
penganggaran. Sistem informasi kinerja yang 
digunakan, khususnya pada Kementerian 
Keuangan, adalah aplikasi e-performance 
sedangkan sistem penganggaran menggunakan 
aplikasi RKAKL. Pernyataan yang hampir sama 
juga diungkapkan oleh narasumber dari 
Kementerian BUMN, di mana aplikasi 
penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Keuangan dan sistem informasi kinerja dari 
Bappenas belum terintegrasi. Saat ini sistem 
perencanaan anggaran sedang dalam proses 
peralihan dari aplikasi RKAKL ke ADIK, sehingga 
masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan 
yang masih perlu disempurnakan. Setelah ADIK 
diterapkan, diharapkan kedua sistem sudah 
terintegrasi dan penggunaan data informasi kinerja 
pada penganggaran tidak dilakukan secara manual. 

Sedangkan menurut narasumber DJA, sistem 
informasi kinerja sudah terdapat pada aplikasi 
RKAKL. Dalam sistem tersebut sudah terdapat 
output, sedangkan outcome belum karena sampai 
saat ini penganggaran berbasis kinerja masih 
berada dalam tahap implementasi, di mana 
orientasinya masih berupa output-base. Pada tahap 
berikutnya, yaitu tahap penyempurnaan, 
penganggaran berbasis kinerja akan berupa 
outcome-base dan outcome akan diintegrasikan 
pada aplikasi penganggaran. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, seluruh 
narasumber menyatakan bahwa sudah terdapat 
sistem informasi yang digunakan untuk melakukan 
perencanaan dan pengelolaan anggaran, meskipun 
sistem informasi kinerja belum terintegrasi dengan 
sistem penganggaran, basis data yang digunakan 
oleh kedua sistem berasal dari data yang sama. 
Pengintegrasian data telah dilakukan secara 
manual oleh satuan kerja masing-masing. Hal ini 
mengindikasikan bahwa kekurangan pada sistem 
informasi kinerja tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap efektivitas penerapan 
anggaran berbasis kinerja, karena pada 
kenyataannya data informasi kinerja sudah 
terintegrasi dengan data penganggaran. Namun 
perbaikan sistem tetap perlu dilakukan agar proses 
perencanaan anggaran dapat dilakukan dengan 
lebih cepat dan tepat. 

 

 

4.5.4. Hipotesis 4 

Dari segi otoritas hukum (X4), hasil analisis 
regresi menunjukkan pengaruh yang signifikan dan 
positif terhadap efektivitas penerapan anggaran 
berbasis kinerja. Oleh karena itu, hipotesis 4 yang 
menyatakan bahwa otoritas hukum berpengaruh 
positif terhadap efektivitas penerapan anggaran 
berbasis kinerja diterima. Hal ini sejalan dengan 
hasil penelitian Madjid dan Ashari (2013) yang 
menyebutkan bahwa variabel aturan berpengaruh 
secara signifikan terhadap efektivitas penerapan 
anggaran berbasis kinerja. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 
seluruh narasumber setuju terhadap pernyataan 
sudah terdapat peraturan hukum yang mengatur 
tentang penganggaran berbasis kinerja. Beberapa 
catatan antara lain: menurut narasumber dari 
Setjen Kementerian Keuangan, peraturan terkait 
penganggaran sudah memadai tetapi belum 
diterapkan dengan baik. Menurut narasumber DJA, 
meskipun peraturan sudah memadai, namun 
persepsi terhadap peraturan tersebut berbeda-
beda. Hal ini menyebabkan perbedaan penerapan 
anggaran berbasis kinerja pada masing-masing 
kementerian/ lembaga. 

4.5.5. Hipotesis 5 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 
otoritas prosedural (X5) tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap efektivitas penerapan 
anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu, 
hipotesis 5 ditolak. Meskipun tidak signifikan, 
pengaruh variabel ini adalah negatif. 

Menurut narasumber dari BPS, prosedur yang 
terlalu kaku dan kurang fleksibel dapat 
menyebabkan penerapan anggaran berbasis 
kinerja tidak efektif. Hal ini disebabkan satuan 
kerja tidak memiliki kewenangan untuk 
mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sesuai 
kebutuhan organisasi. Kurangnya kewenangan ini 
ditunjukkan pada kerumitan prosedur dalam 
melakukan revisi anggaran antar output. Namun 
dalam jangka panjang, hal ini justru dapat 
memberikan manfaat berupa penyusunan 
indikator kinerja yang lebih baik. Diharapkan 
satuan kerja dapat menyusun output dengan lebih 
terencana sehingga tidak memerlukan revisi 
anggaran antar output. 

Menurut narasumber dari Ditjen 
Perbendaharaan, keamanan dan kemudahan 
prosedur merupakan trade off. Prosedur yang baik 
adalah yang rinci. Sedangkan semakin rinci sebuah 
prosedur akan menyebabkan kerumitan dalam 
pelaksanaannya. Pada tahap awal kerumitan 
prosedur akan menyebabkan pengelolaan 
penganggaran menjadi kurang maksimal, namun 
jika konsisten diterapkan dalam jangka panjang 
akan meningkatkan efektivitas dari implementasi 
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anggaran berbasis kinerja itu sendiri. Pernyataan 
sejalan diungkapkan oleh narasumber dari DJA, 
bahwa prosedur yang rinci bertujuan untuk 
menjaga good governance dan akuntabilitas. 
Dampak negatif dari prosedur ini disebabkan 
ketidaksiapan kementerian/ lembaga sehingga 
penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi tidak 
efektif. 

Sedangkan menurut narasumber Setjen 
Kementerian Keuangan, prosedur sudah 
mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja. 
Prosedur yang ada sudah memberikan wewenang 
kepada satuan kerja untuk menggunakan informasi 
kinerja dalam proses penganggaran. Namun, 
penggunaan informasi ini belum dilakukan secara 
maksimal. 

4.5.6. Hipotesis 6 

Hasil pengujian regresi model penelitian 
menunjukkan bahwa otoritas organisasi (X6) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja. 
Dengan demikian, hipotesis 6 yang menyatakan 
bahwa otoritas organisasi berpengaruh positif 
terhadap efektivitas penerapan anggaran berbasis 
kinerja diterima.  

Ada 40% responden pada kuesioner yang 
menyatakan bahwa satuan kerja belum 
sepenuhnya memiliki kewenangan dalam 
menentukan anggaran. Kurangnya kewenangan ini 
nampak pada ketidaksesuaian antara usulan 
anggaran yang diajukan oleh satuan kerja dengan 
anggaran yang diterima. Menurut narasumber dari 
BPS, ketidaksesuaian hanya terjadi pada jumlah 
anggaran, sedangkan dari segi output usulan yang 
diajukan disetujui. Hal ini menimbulkan masalah 
karena output yang diusulkan tetap, namun 
anggaran untuk mencapai output tersebut 
dikurangi. Dampaknya adalah komponen-
komponen anggaran berubah karena perencanaan 
harus dibuat ulang untuk menyesuaikan dengan 
jumlah dana yang tersedia.  

Sedangkan menurut narasumber Setjen 
Kementerian Keuangan, penyesuaian terhadap 
usulan output dapat dilakukan masing-masing 
kementerian/ lembaga. Kewenangan ini justru 
membuat otoritas organisasi terlalu besar. Dalam 
proses penganggaran, Direktorat Jenderal 
Anggaran hanya melakukan pengurangan terhadap 
jumlah dana anggaran, dan kementerian/ lembaga 
diberi kebebasan untuk menentukan output 
berdasarkan anggaran yang telah dikurangi 
tersebut. Hal ini menyebabkan penerapan 
anggaran berbasis kinerja menjadi tidak efektif, 
karena output disusun ulang setelah anggaran 
diketahui. Di samping itu, seringkali penyusunan 
output tidak memerhatikan skala prioritas. 
Seharusnya pengurangan anggaran yang dilakukan 
oleh Direktorat Jenderal Anggaran didasarkan pada 

hasil pemilahan output yang diusulkan oleh satuan 
kerja. 

Hasil wawancara di atas mengindikasikan 
bahwa secara garis besar otoritas organisasi dalam 
penyusunan anggaran sudah memadai. 
Ketidaksesuaian antara usulan dan anggaran yang 
diterima dapat terjadi. Namun seharusnya 
pengurangan jumlah anggaran dan pengurangan 
output dilakukan oleh instansi yang sama, sehingga 
pengurangan benar-benar didasarkan pada skala 
prioritas output. 

4.5.7. Hipotesis 7 

Dukungan politis (X7) berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap efektivitas 
penerapan anggaran berbasis kinerja. Dengan 
demikian, hipotesis 7 yang menyatakan bahwa 
dukungan politis berpengaruh positif terhadap 
penerapan anggaran berbasis kinerja diterima. Hal 
ini sejalan dengan pernyataan narasumber dari 
Setjen Kementerian Keuangan dan BPS, di mana 
dukungan terhadap penganggaran berbasis kinerja 
telah diberikan oleh lembaga legislatif. 

Sedangkan menurut narasumber dari DJA, 
dukungan legislatif masih perlu ditingkatkan lagi. 
Dalam pembahasan anggaran dengan legislatif, 
beberapa output mungkin tidak disetujui dan 
anggarannya dipindahkan untuk kegiatan-kegiatan 
lain yang tidak sesuai dengan perencanaan 
kementerian/ lembaga. Di sisi lain, legislatif 
mungkin memberikan dana optimalisasi kepada 
kementerian/ lembaga. Kedua hal ini tidak 
mencerminkan prinsip penganggaran berbasis 
kinerja, karena penentuan output dilakukan setelah 
anggaran ditentukan terlebih dahulu. 

4.5.8 Hipotesis 9 

Berdasarkan hasil regresi, dukungan motivasi 
(X9) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja. 
Dukungan motivasi yang dimaksud adalah adanya 
penghargaan dan sanksi yang diberikan terkait 
pencapaian output, outcome, dan penerapan 
anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, 
hipotesis 9 yang menyatakan dukungan motivasi 
berpengaruh positif terhadap efektivitas 
penerapan anggaran berbasis kinerja ditolak. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Fitri, et al. (2013), di mana sanksi 
tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 
penerapan anggaran berbasis kinerja. Di sisi lain, 
hasil penelitian Fitri, et al. (2013) menyatakan 
bahwa penghargaan berpengaruh secara positif 
dan signifikan. 

Menurut narasumber dari Setjen Kementerian 
Keuangan, sudah terdapat sistem penghargaan dan 
sanksi terhadap efektivitas penerapan anggaran 
berbasis kinerja, namun baru diberikan pada level 
kementerian/ lembaga. Penghargaan berupa 
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selisih lebih antara optimalisasi dan anggaran yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak 
terserap) yang dapat dianggarkan untuk tahun 
anggaran berikutnya. Sebaliknya bila terdapat 
selisih kurang, maka akan dipotong dari anggaran 
tahun berikutnya. Menurut narasumber dari 
Kementerian BUMN, sistem penghargaan dan 
sanksi ini memiliki dampak negatif, karena akan 
merubah komposisi anggaran yang telah disusun 
sehingga mengakibatkan perubahan pada 
komposisi dan jumlah output yang telah 
direncanakan. 

Penghargaan dan sanksi di atas masih 
berfokus pada realisasi anggaran, bukan pada 
pencapaian output dan outcome. Terkait 
pencapaian output dan outcome, menurut 
narasumber DJA, setiap tahun Direktorat Jenderal 
Anggaran mengeluarkan daftar kementerian/ 
lembaga yang memperoleh penghargaan dan 
sanksi serta memberikan penghargaan kepada 10 
kementerian/ lembaga dengan hasil evaluasi yang 
baik. Penghargaan tersebut antara lain dana untuk 
promosi/ iklan, atau tambahan anggaran di tahun 
berikutnya. Sedangkan menurut narasumber Ditjen 
Perbendaharaan, sistem penghargaan dan sanksi 
pada level unit kerja baru berupa apresiasi melalui 
surat atau nota dinas. 

4.6. Analisis Tambahan 

Pada bagian akhir kuesioner, peneliti 
mengajukan pertanyaan terbuka mengenai 
masukan atau pendapat responden terhadap 
penerapan anggaran berbasis kinerja saat ini. 
Secara garis besar terdapat tujuh masukan dan 
empat pendapat terhadap penerapan anggaran 
berbasis kinerja. 

Masukan yang paling banyak diberikan adalah 
terkait perumusan informasi kinerja serta 
penggunaannya dalam proses penganggaran. 
Motode pengukuran kinerja saat ini perlu 
ditingkatkan lagi, dengan lebih memerhatikan 
capaian output dan outcome. Untuk dapat 
memaksimalkan penggunaan output dan outcome 
sebagai indikator kinerja, pendefinisian output dan 
outcome serta metode pengukurannya harus 
distandarisasi sehingga satuan kerja tidak 
mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi. 

Masukan kedua adalah terhadap perbaikan 
sistem informasi (tools) dalam perencanaan dan 
penyusunan anggaran. Saat ini, sistem informasi 
yang digunakan masih terlalu banyak dan belum 
terintegrasi satu sama lain. Perbaikan ke depan 
diharapkan agar sistem informasi cukup satu dan 
dapat digunakan oleh seluruh instansi yang terkait 
dengan perencanaan anggaran, baik Kementerian 
Keuangan, Bappenas dan Kementerian/ Lembaga 
yang bersangkutan. 

Masukan-masukan lain yaitu perlu adanya 
peningkatan terhadap kemampuan sumber daya 
manusia, evaluasi terhadap kebijakan, prosedur 
serta sistem penghargaan dan sanksi. Sedangkan 
pendapat paling banyak terkait penganggaran 
berbasis kinerja saat ini adalah penerapannya 
masih perlu ditingkatkan. 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat 
ditarik kesimpulan: 
1. Shah Model dapat digunakan untuk menjelaskan 

efektivitas penerapan anggaran berbasis 
kinerja. Variasi dari variabel-variabel 
independen mampu menjelaskan variasi 
variabel dependen sebesar 74,2%, sedangkan 
25,8% lainnya dijelaskan oleh faktor di luar 
model penelitian. 

3. Variabel kemampuan teknis (X3), otoritas 
prosedural (X5) dan dukungan motivasi (X9) 
tidak cukup bukti untuk menunjukkan 
pengaruhnya terhadap efektivitas penerapan 
anggaran berbasis kinerja (Y). 

4. Variabel kemampuan penilaian kinerja (X1) 
berpengaruh negatif terhadap efektivitas 
penerapan anggaran berbasis kinerja (Y). Hal 
ini disebabkan oleh persepsi sebagian besar 
responden yang menyatakan bahwa 
pendefinisian informasi kinerja pada satuan 
kerja masing-masing telah memadai, namun 
belum berdampak pada penerapan anggaran 
berbasis kinerja yang baik. 

5. Dalam perencanaan anggaran, data informasi 
kinerja sudah digunakan dalam penganggaran, 
namun sistem informasi kinerja belum 
terintegrasi dengan sistem penganggaran.  

6. Prosedur yang terlalu rumit berdampak pada 
kurangnya efektivitas dalam penerapan 
anggaran berbasis kinerja. Namun dalam jangka 
panjang hal ini diharapkan dapat berdampak 
positif berupa penyusunan output dan outcome 
yang lebih baik. 

7. Sistem penghargaan dan sanksi saat ini tidak 
sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran 
berbasis kinerja, karena belum didasarkan pada 
capaian output dan outcome, dan berupa 
tambahan atau pengurangan anggaran di luar 
output dan outcome yang telah disusun oleh 
kementerian/ lembaga. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan 
penelitian, dapat disampaikan saran-saran sebagai 
berikut: 

1. Penyempurnaan pada variabel otoritas hukum 
(X4) diperlukan khusunya terhadap penyamaan 
persepsi masing-masing kementerian/ lembaga 
terhadap peraturan melalui sosialisasi, diklat 
atau sarana lain. 

2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia 
(X2) diperlukan khususnya pada kemampuan 
untuk menentukan target dan mengevaluasi 
kinerja. 

3. Penggunaan kewenangan dalam otoritas 
organisasi (X6) perlu diterapkan secara hati-hati 
agar output yang diprioritaskan dalam 
perencanaan anggaran benar-benar 
mendukung pencapaian outcome dan tujuan 
kementerian/ lembaga. 

4. Dukungan politis (X7) perlu ditingkatkan 
melalui pengurangan pemberian dana 
optimalisasi yang tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip penganggaran berbasis kinerja. 

5. Perlu adanya standarisasi terhadap 
pendefinisian output dan outcome untuk 
seluruh kementerian/ lembaga, dan 
peningkatan penggunaan informasi tersebut 
dalam perencanaan anggaran. 

6. Perlu adanya pengintegrasian sistem informasi 
kinerja dan sistem penganggaran. 

7. Perlu adanya peningkatan pemahaman 
kementerian/ lembaga terhadap prosedur yang 
berlaku. 

8. Perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem 
penghargaan dan sanksi saat ini, karena tidak 
sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran 
berbasis kinerja. Penghargaan dan sanksi 
sebaiknya tidak berupa penambahan atau 
pengurangan anggaran di tahun anggaran 
berikutnya. 
 

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Subjektivitas responden. Jawaban responden, 
baik pada kuesioner dan wawancara, masih 
rentan terhadap subjektivitas yang dapat 
mengakibatkan jawaban menjadi bias. 
Keterbatasan ini adalah keterbatasan yang 
dialami oleh penelitian persepsian umumnya, di 
mana persepsi responden belum tentu 
mewakili persepsi satuan kerja yang 
bersangkutan.  

2. Jumlah responden yang menduduki jabatan 
Eselon III dan Eselon IV terlalu sedikit. 

3. Jumlah narasumber dan responden yang 
mengisi kuesioner belum mewakili setiap 
kementerian/ lembaga yang berada dalam 
wilayah kerja KPPN Jakarta II. 

4. Sebagian responden keberatan mengisi kode 
satuan kerja pada bagian identitas kuesioner, 
sehingga menyulitkan peneliti dalam 
mendeskripsikan sampel penelitian. 

5. Variabel dukungan administratif (X8) tidak lolos 
uji validitas (Cronbach’s Alpha < 0,60) sehingga 
tidak dimasukkan ke dalam model regresi 
penelitian. 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan 
tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya agar 
lebih memerhatikan komposisi responden dalam 
hal jabatan. Di samping itu, diharapkan pula agar 
responden dapat mewakili setiap kementerian/ 
lembaga dalam populasi, sehingga gambaran 
terkait penerapan anggaran berbasis kinerja dapat 
diperoleh dengan lebih utuh. 
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LOGO JURNAL 

 
ARTI LOGO JURNAL 

1. Gedung bersejarah yang dirancang pada masa Daendels dan diselesaikan pada tahun 1928 dan 
merupakan bagian induk istana pada masa itu, dan saat ini menjadi bagian dari Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dijadikan maskot pada logo Jurnal Ilmiah Perbendaharaan, dimaksudkan untuk 
mengilustrasikan rumah/ gelanggang/ wahana [San.:śāsana] dalam melakukan olah-rasa/ berdialog/ 
bermufakat [San.:bhāwa rasa] yang berkelanjutan (sustainable) dalam mengawal nilai- nilai kebijakan 
[San.:abyāsa]. 

2. Simbol bulir padi emas yang berisi melambangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme, diantaranya adalah learning 
organization dan research-based policy. 

3. Warna emas pada gambar gedung perbendaharaan dan bulir padi melambangkan bahwa nilai-nilai yang 
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan 
publik yang semakin baik (continuous improvement) untuk kesejahteraan masyarakat. 

4. Warna dasar biru dengan bingkai perisai melambangkan keteguhan dalam melaksanakan tugas 
berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, dengan selalu mengembangkan inovasi dan 
improvement yang berkelanjutan. 

5. Tulisan “Indonesian Treasury Review” pada bagian atas bingkai menunjukkan nama Jurnal Ilmiah 
Perbendaharaan, yang merupakan jurnal ilmiah dengan tema sentral pengkajian di bidang: 
Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. 

6. Motto pada logo bertuliskan Bahasa Latin [L.]: ⌜adæquatio intellectûs nostri cum rê⌟ yang 
diterjemahkan dalam Bahasa Inggris [Eng.]: ⌜conformity of our minds to the fact⌟; yang dalam Bahasa 
Indonesia merupakan ⌜kesesuaian antara apa yang kita pikirkan terhadap fakta⌟. Motto ini digunakan 
dalam epistemology [Cabang Ilmu Filsafat tentang hakikat ilmu pengetahuan] terkait pemahaman [Eng.]: 
⌜the nature of understanding⌟ : adalah fenomena alamiah tentang paham/ persepsi/ pengetahuan/ 
pemikiran rasional. 
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1. Persyaratan penulisan Karya Tulis Ilmiah untuk dapat diterima/ dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah 
Perbendaharaan adalah:  
a. Menyampaikan Karya Tulis Ilmiah baik dalam bentuk softcopy dan hardcopy; 
b. Surat pernyataan orisinalitas Karya Tulis Ilmiah yang bermaterai Rp6.000,00 yang menjelaskan 

bahwa Karya Tulis Ilmiah berkenaan merupakan hasil karya sendiri/ tidak merupakan plagiat baik 
sebagian maupun seluruhnya, dan karya tulis tersebut belum pernah dipublikasikan/ sedang dalam 
proses publikasi pada jurnal/ media manapun; 

c. Menyampaikan Lembar Penjelasan Karya Tulis Ilmiah; 
d. Formulir Identitas Penulis (Curriculum Vitae); 

Format formulir pada huruf a s.d. d sebagaimana terlampir. 

2. Karya Tulis Ilmiah yang diajukan diketik dengan program Microsoft Word atau program pengolah kata 
sejenis dan disimpan dalam format docx berikut ketentuannya: 
a. Menggunakan huruf Cambria, ukuran 10, judul menggunakan huruf Cambria ukuran 14, spasi 

tunggal; 
b. Dicetak pada kertas A4 dengan jumlah 20 s.d. 30 halaman, margin atas 2,5 cm, bawah 2 cm, kanan 2 

cm, dan kiri 2,5 cm; 
c. Diserahkan dalam bentuk hardcopy/ cetak sebanyak 1 eksemplar beserta softcopy-nya yang dapat 

dikirimkan melalui e-mail ke alamat: jurnal.djpbn@gmail.com. 

3. Karya Tulis Ilmiah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Sistematika Karya Tulis Ilmiah hasil 
penelitian adalah: 

a. Judul 
Penulisan judul tidak lebih dari 14 kata, dicetak dengan huruf kapital, center, Cambria 14, Bold. 

b. Nama Penulis 
Nama Penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan 
penelitian. Dalam hal Karya Tulis Ilmiah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan 
penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis utama wajib 
mencantumkan alamat korespondensi dan/ atau alamat e-mail. 

c. Abstrak disertai kata kunci 
1. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Panjang 

masing-masing abstrak tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Indonesia dan 200 kata dalam 
bahasa Inggris yang disertai dengan 3-5 kata kunci. Abstrak minimal berisi judul, tujuan, metode 
dan hasil penelitian. 

2. Penulisan Abstrak yang berbahasa Inggris mengacu pada kaidah penulisan abstrak karya ilmiah 
yang berlaku umum secara internasional. Dalam hal penerjemahan abstrak bahasa Indonesia ke 
dalam bahasa Inggris, penulis tidak diperkenankan melakukan copy-paste langsung dari software/ 
aplikasi/ web penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi, dalam hal terdapat kesulitan dalam 
melakukan penerjemahan, direkomendasikan menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun 
biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab Penulis Karya Tulis 
Ilmiah. 

d. Pendahuluan 
Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan (jika dipandang 
perlu) organisasi penulisan Karya Tulis Ilmiah. 

e. Kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis 
Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk 
mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset. 
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f. Metode riset/ penelitian 
Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, 
dan metode analisis data. 

g. Hasil dan pembahasan 
Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan. 

h. Kesimpulan 
Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau 
berupa intisari hasil pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf. 

i. Implikasi dan keterbatasan 
Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan 
peneliti untuk riset yang akan datang. 

j. Daftar Pustaka 
Memuat sumber-sumber pustaka atau referensi yang dikutip di dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah. 
Hanya sumber yang dijadikan referensi dalam karya tulis ilmiah yang dimuat dalam daftar referensi 
ini. Untuk keseragaman penulisan, Daftar Pustaka ditulis sesuai dengan format American Psychological 
Association (APA). 

k. Lampiran 
Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan. 

4. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan 
Karya Tulis Ilmiah atau merujuk pada peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 
04/E/2012. Karya Tulis Ilmiah berbahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia Yang Disempurnakan dan istilah-istilah yang telah dibakukan oleh Pusat Bahasa. 

5. Semua Karya Tulis Ilmiah ditelaah secara anonim oleh Dewan Redaksi dan Mitra Bestari (peer-reviewer) 
yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi Jurnal ITRev menurut bidang kepakarannya. Penulis Karya Tulis 
Ilmiah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan atau revisi Karya Tulis Ilmiah atas dasar 
rekomendasi/ saran dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. Kepastian pemuatan atau penolakan Karya 
Tulis Ilmiah akan diberitahukan secara tertulis. 

6. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan, penggunaan software/ aplikasi komputer untuk 
pembuatan Karya Tulis Ilmiah atau hal lainnya yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual 
(HAKI) yang dilakukan oleh Penulis, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul, menjadi 
tanggung jawab penuh Penulis Karya Tulis Ilmiah. 
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SURAT PERNYATAAN 
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama Penulis Karya Tulis Ilmiah  : …………………………………………...………… 

NIP / NRM/ No. Identitas Lain  : ……………………………….……………..……… 

Pangkat / Golongan (jika ada)  : ………………………………………...…………… 

Jabatan     : …………………………………………...………… 

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya susun dengan judul: 

 
 
 

JUDUL MENGGUNAKAN HURUF TEBAL DAN KAPITAL 
 

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari karya tulis orang/ lembaga 
lain. Karya tulis ini juga belum pernah dipublikasikan pada jurnal atau media lain dan akan diserahkan 
kepada Indonesian Treasury Review untuk digandakan, diperbanyak dan/atau disebarluaskan. Apabila 
dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana 
diperlukan. 
        
 
 
 

…………….., ………………………..….. 
        Pembuat Pernyataan 
 
 
 
 
 
        ...……………………………………… 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan: 
Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: jurnal.djpbn@gmail.com 

 

Materai 
Rp6.000 
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FORMULIR 
CURRICULUM VITAE PENULIS JURNAL ILMIAH PERBENDAHARAAN 

 
 
Nama Lengkap  : 
NIP/NRM  : 
Tempat/Tgl Lahir : 
Pangkat/Golongan : 
Jabatan    : 
Unit Organisasi  : 
NPWP   : 
E-mail   : 
No. HP   : 
No. Rekening  :     Bank …                                Cabang … 

Pendidikan Terakhir 
 

Jenjang Program Studi Universitas Tahun Lulus 

  
 
 
 

 
 
 

 

 
Riwayat Pekerjaan 

 

Jabatan Unit Organisasi Periode 

   

   

   

   

 
Prestasi/ Penghargaan/ Award 

 
 
 
 
 
 

 
Riwayat Tulisan yang Pernah Dimuat 

 
 
 
 
 
 

 
 
Catatan: 
Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: jurnal.djpbn@gmail.com 

 
Foto 
4 x 6 
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LEMBAR PENJELASAN KARYA TULIS ILMIAH 

Judul Karya Tulis  

 

Beri tanda (√) pada ⊡ yang telah disediakan sesuai keadaan yang sebenarnya: 

a. Jenis Artikel 

 Penelitian ini telah dilaksanakan dan berproses sejak (tanggal/bulan/tahun) 
___________________________ sampai dengan (tanggal/bulan/tahun) 
______________________________________________________________________ 

b. Hubungan dan relevansi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

 Merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh pihak manapun. 

 Ringkasan/ Short version Skripsi/ Thesis/ Disertasi karya sendiri dengan judul 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 Merupakan kajian lanjutan atas Karya Tulis Ilmiah sendiri yaitu (judul, kota penerbit: penerbit, 
tahun) _______________________________________________________________________________________________________ 
dengan perubahan pada 
_______________________________________________________________________________________ 

 Merupakan kajian lanjutan atas Karya Tulis Ilmiah pihak lain yaitu (judul, kota penerbit: penerbit, 
tahun)  _________________________________________________________________________________________________________ 
dengan perubahan pada 
_______________________________________________________________________________________ 

 Lainnya, sebutkan: 
_____________________________________________________________________________________________ 

c. Tempat penulis melakukan Penelitian/Pemikiran pada artikel ini 

 Dilaksanakan di (tempat/negara) 
____________________________________________________________________________ 

d. Pelaksanaan penelitian pada artikel ini merupakan bagian dari 

 Pendidikan program _______________________________________________________________ (nama program studi) 
di ____________________________________________________________________________ (nama Universitas dan 
Negara) 

 Lainnya, yaitu __________________________________________________________________________________________________ 

e. Sumber pembiayaan dalam melakukan Penelitian pada artikel ini adalah 

 Sendiri __________________________________________________________________________________________________________ 

 Lainnya, yaitu __________________________________________________________________________________________________ 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: data yang Saya isi pada formulir ini adalah benar adanya dan tanpa 
rekayasa. Apabila dikemudian hari pernyataan Saya terbukti tidak benar, maka Saya bersedia menerima 
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 ………….., ……..……………………. 

Penulis Artikel, 
 
 
 
 
…………………………………… 

  
Catatan: 
Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: 
jurnal.djpbn@gmail.com 
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Etika Penulisan Jurnal Ilmiah Perbendaharaan 
a. Standar Penulisan 

Penulis Karya Tulis Ilmiah (scientific article) diharuskan menyajikan naskah karya tulis dengan 
penggunaan metode ilmiah, disajikan dengan dukungan data yang valid, akurat dan menggunakan 
analisis data untuk menyajikan suatu informasi yang dapat diterima secara akademis. Disamping itu, 
Karya Tulis Ilmiah hendaknya disampaikan dengan didukungan referensi yang memadai sehingga 
memungkinkan pembaca karya dimaksud melakukan replikasi (penelitian untuk menjawab penelitian 
yang sama, diantaranya dengan maksud merefutasi/menggugurkan teori dengan rancangan yang lebih 
kuat). Secara prinsip, Penulis dilarang melakukan tindakan yang tidak etis/ tidak dapat diterima oleh 
values publik akademis dalam melakukan pengkajian/ penulisan Karya Tulis Ilmiah, sebagai contoh: 
melakukan tindakan plagiarisme, penipuan, menyajikan naskah akademis yang tidak akurat, dan 
tindakan lain yang tidak/ kurang etis.  

b. Akses Data Penelitian 
Penulis, dalam situasi dan kondisi tertentu dapat diminta oleh pihak Editor untuk menyediakan data 
mentah/data yang belum diolah dan data setelah diolah untuk keperluan pelaksanaan penelaahan. 
Untuk hal yang sama, Penulis harus dapat menyediakan akses kepada publik untuk keperluan klarifikasi 
atas akurasi data. Penulis harus dapat menjelaskan secara teknis data yang dipergunakan dalam hal 
terdapat pihak-pihak yang mempertanyakan akurasi data, sehingga Penulis harus menyimpan data 
dimaksud dalam jangka waktu yang wajar setelah publikasi dilaksanakan. 

c. Orisinalitas dan Plagiarisme 
Penulis harus memastikan bahwa hasil kerja yang disajikan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah merupakan 
hasil kerja yang original, dan dapat diterima/diakui oleh semua pihak. Dalam hal menyampaikan suatu 
kutipan atas hasil karya/statement pihak lain, maka Penulis diwajibkan menyampaikan referensi yang 
akurat sehingga tidak menyalahi ketentuan terkait pelanggaran hak cipta. Dalam prakteknya, terdapat 
berbagai macam bentuk plagiarisme, diantaranya: menyalin/menulis kembali bagian yang secara 
substantif merupakan hasil karya orang lain tanpa menyebutkan referensi yang seharusnya atau 
melakukan klaim atas hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Hal yang sama diberlakukan untuk 
kasus self-plagiarism atau oto-plagiarisme yaitu mengutip hasil atau statement hasil karya sendiri yang 
sudah dipublikasikan tanpa menyebutkan sumbernya. 

d. Ketentuan Pengiriman Tulisan 
Penulis tidak diperkenankan melakukan publikasi/ proses publikasi suatu naskah Karya Tulis Ilmiah 
yang sama kepada lebih dari satu jurnal/media yang lain. Untuk itu, Penulis diwajibkan memberikan 
pernyataan di atas meterai Rp6.000,00 yang menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah tersebut merupakan 
karya tulis original dan tidak sedang/pernah dipublikasikan pada jurnal/media lainnya. 

e. Pencantuman Sumber Referensi 
Penulis diwajibkan memuat/ menyampaikan pengakuan dengan benar atas hasil karya orang lain pada 
Karya Tulis Ilmiah berkenaan. Penulis dalam hal ini menyebutkan publikasi yang berpengaruh dalam 
penyusunan karyanya. Informasi yang diperoleh secara pribadi, seperti halnya interview, korespondensi 
atau diskusi dengan pihak ketiga, tidak boleh dipergunakan atau dilaporkan tanpa izin tertulis dari 
sumber informasi berkenaan. 

f. Authorship Tulisan 
Adanya penegasan para pihak yang memberikan kontribusi signifikan (authorship) dalam penulisan 
Karya Tulis Ilmiah. Penulis adalah orang yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap 
konsepsi, desain, metode penelitian, eksekusi di dalam penulisan, atau interpretasi dalam suatu 
pengkajian, semua pihak dalam memberikan kontribusi signifikan dicantumkan sebagai co-author. 
Penulis korespondensi harus memastikan bahwa semua co-author telah dicantumkan dalam naskah 
Karya Tulis Ilmiah, dan semua co-author telah membaca dan menyetujui versi akhir atas karya tersebut 
serta telah menyetujui pengajuan naskah untuk publikasi. 

g. Kesalahan dalam Tulisan yang Dipublikasikan 
 

Dalam hal Penulis menemukan suatu kesalahan yang signifikan atau ketidaktepatan atas karya yang 
telah dipublikasikan, maka Penulis bertanggung jawab untuk memberitahukan kesalahan tersebut 
kepada Editor. Hal yang dapat/ dimungkinkan untuk dilakukan adalah Penulis bekerjasama dengan 
Editor melakukan penarikan kembali atau memperbaiki tulisan tersebut. Jika sumber informasi atas 
suatu permasalahan/ kesalahan tersebut berasal dari pihak ketiga, maka Penulis bertanggung jawab 
untuk dapat menarik kembali/ melakukan koreksi atas tulisan tersebut atau memberikan bukti kepada 
Editor terkait ketepatan karya ilmiah dimaksud. 
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