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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi membuat dunia menjadi lebih mudah di jangkau dan diakses. 

Informasi ini menunjukkan bahwa teknologi, budaya, bisnis dan ekonomi di seluruh 

dunia  sangat mudah dan  saling terhubung. Investor saat ini, lebih memilih berinvestasi 

di luar  negeri karena peluang yang lebih baik, dan tentu  saja, teknologi membuat  

keterbatasan  antara semua negara menghilang. Namun, skandal keuangan yang tak 

terduga dalam satu negara dapat mempengaruhi. Setelah skandal keuangan global dan 

untuk lebih tepatnya, adanya  krisis keuangan pada tahun 2008, perusahaan mulai  

memperhatikan struktur tata kelola perusahaan (Mousa Desoky, 2012). 

Stakeholders mulai menuntut untuk memperoleh informasi yang tepat waktu dan 

transparan. Munculnya internet telah membantu investor untuk memperoleh informasi 

keuangan tentang saat ini dan potensi peluang investasi. Menurut Abdelsalam dan 

Street (2007), internet adalah alat vital dalam mempromosikan operasional yang tepat 

dari keuangan pasar dengan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menawarkan 

informasi terbaru. Selanjutnya, Khan dan Ismail (2011), menyebutkan bahwa yang 

paling penting karakteristik internet adalah bahwa informasi dapat diakses dari mana-

mana dan kapan saja.  

Informasi mungkin mendukung investor dalam mengumpulkan data yang 

diperlukan, meningkatkan keterbukaan informasi transparansi, dan mempengaruhi 

proses keputusan investor. Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Lymer et al. (1999), 

masyarakat melakukan pencarian informasi keuangan menggunakan komunikasi 

internet berupa jaringan internasional atau World Wide Web disebut pelaporan 

keuangan internet (Internet Financial Reporting/IFR). Selain itu, Lizzcharly et al. 

(2013) menambahkan bahwa IFR adalah pengungkapan laporan keuangan  melalui 

penggunaan teknologi sebagai alat web analisis dan multimedia. Bahkan,  menurut  

Basuony dan  Ehab (2014), ukuran besar perusahaan mendukung untuk 
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mengungkapkan tingkat tinggi informasi kepada menurunkan asimetri informasi dan 

mengurangi biaya agensi. Penelitian ini, menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan 

besar lebih memilih untuk mengungkapkan informasi menggunakan internet dalam 

rangka untuk memperoleh hasil dari biaya yang lebih rendah yang dihasilkan dari ini 

perusahaan yang memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukan. Selain itu, 

Juhmani (2013) menyatakan bahwa pengaruh pengungkapan peran yang efektif dalam 

tata kelola perusahaan, dapat menyebarluaskan informasi yang dipercaya dan transparan 

untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan. Selain itu, IFR dapat dianggap 

sebagai alat pengungkapan sukarela karena diungkapkan melalui internet. Menurut 

Oyelere dan Kuruppu (2012), internet dapat dianggap sebagai saluran untuk komunikasi 

sukarela sebuah informasi keuangan.   

Negara Indonesia perkembangan internet membawa perubahan dalam penyebaran 

berbagai informasi, termasuk informasi keuangan. Internet dapat digunakan sebagai 

salah satu sarana bagi pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

Transparansi informasi pemerintah mulai menjadi perhatian sejak dikeluarkannya 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang 

menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses 

oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Suatu 

pemerintah daerah (pemda) yang transparan harus mampu menyediakan informasi yang 

dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pengguna lainnya. Salah satu bentuk 

transparansi yang dapat dilakukan oleh Pemda adalah dengan mempublikasikan laporan 

keuangan melalui internet. Publikasi laporan keuangan melalui internet merupakan 

salah satu bentuk pengungkapan secara sukarela (voluntary disclosure). Styles dan 

Tennyson (dalam Medina, 2012) menyatakan bahwa internet adalah media yang mudah 

dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk 

mempublikasikan informasi keuangannya secara online. Penggunaan internet membuat 

publikasi laporan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga dapat diakses 

oleh siapa pun, kapan pun, dan di manapun. 

Saat ini hampir semua Pemda di Indonesia telah memiliki website dengan kualitas 

dan peranan yang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, website Pemda memang 
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mengalami peningkatan, namun baru dari segi kuantitas, sedangkan kualitas website 

masih belum mengalami peningkatan signifikan. Sebagian besar website digunakan 

untuk memberikan informasi umum tentang daerah, informasi kegiatan pelayanan 

masyarakat, sosialisasi peraturan, dan sarana berkomunikasi secara interaktif dengan 

masyarakat (Puspita dan Martani, 2012). 

Penelitian Muhammad (2013) menunjukkan bahwa website Pemda belum 

digunakan secara optimal dalam mengembangkan pelaporan keuangan. Rata-rata indeks 

tingkat pengungkapan informasi keuangan Pemda terbukti lebih rendah daripada rata-

rata indeks pengungkapan informasi non keuangan (Muhammad, dalam Rahman dkk., 

2013). Dengan kata lain, setiap Pemda memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri 

untuk melakukan publikasi atau tidak melakukan publikasi laporan keuangan melalui 

website yang dimiliki.  

Penelitian Laswad dkk., (2005) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemda 

secara sukarela melalui internet dipengaruhi oleh faktor leverage, municipal wealth, 

press visibility, dan council type. Sementara political competition dan local authority 

size tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemda melalui internet. Di 

Indonesia, Rahman dkk., (2013) meneliti determinan Internet Financial Local 

Government Reporting (IFLGR) pada pemerintah kabupaten/kota tahun 2010 dan 

menunjukkan bahwa political competition, leverage, dan local government wealth 

berpengaruh terhadap pelaporan keuangan Pemda melalui internet. Sedangkan, local 

government size dan local government type tidak berpengaruh terhadap pelaporan 

keuangan Pemda melalui internet.  

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait pelaporan keuangan Pemda sering 

menunjukkan hasil yang berbeda. Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Rahman dkk., (2013) dan dengan menambahkan variabel opini audit sebagai 

variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda 

melalui internet, maka peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 

menjadi pertimbangan Pemda dalam melakukan publikasi laporan keuangan melalui 

internet. 
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Penelitian ini memberikan gambaran kepada pengguna laporan keuangan Pemda, 

khususnya masyarakat, sehingga dapat menilai akuntabilitas, transparansi, dan kinerja 

keuangan Pemda. Selain itu, hasil penelitian ini bermanfaat bagi investor, kreditor, dan 

donatur terkait pertimbangan untuk melakukan kerjasama di bidang keuangan dengan 

suatu Pemda. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi pemerintah dalam 

menyusun kebijakan mekanisme Good Public Governance yang salah satunya terkait 

publikasi laporan keuangan melalui internet, agar Pemda dapat lebih mengoptimalkan 

pemanfaatan website yang dimiliki dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Mendasarkan atas masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: Bagimana  penerapan  publikasi  laporan keuangan melalui internet, 

agar Pemda dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan website yang dimiliki dalam 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

 

1.3. Tujuan Khusus 

  Untuk melakukan pemetaan  laporan keuangan Pemda Kabupaten Bantul melalui 

Web-ICT( internet), agar Pemda dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan website 

yang dimiliki dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

 

1.4. Urgensi Penelitian 

Informasi mungkin mendukung investor dalam mengumpulkan data yang 

diperlukan, meningkatkan keterbukaan informasi transparansi, dan mempengaruhi 

proses keputusan  investor. Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Lymer et al. (1999), 

masyarakat melakukan pencarian informasi keuangan menggunakan komunikasi 

internet berupa jaringan internasional atau World Wide Web disebut pelaporan 

keuangan internet (Internet Financial Reporting/IFR). Penelitian Muhammad (2013) 

menunjukkan bahwa website Pemda belum digunakan secara optimal dalam 

mengembangkan pelaporan keuangan. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi 

keuangan Pemda terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks pengungkapan 

informasi non keuangan (Muhammad, dalam Rahman dkk., 2013). Dengan kata lain, 
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setiap Pemda memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri untuk melakukan publikasi 

atau tidak melakukan publikasi laporan keuangan melalui website yang dimiliki. 

Transparansi informasi pemerintah mulai menjadi perhatian sejak dikeluarkannya 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang 

menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses 

oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Suatu 

Pemerintah Daerah (Pemda) yang transparan harus mampu menyediakan informasi 

yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pengguna lainnya. Salah satu 

bentuk transparansi yang dapat dilakukan oleh Pemda adalah dengan mempublikasikan 

laporan keuangan melalui internet. Publikasi laporan keuangan melalui internet 

merupakan salah satu bentuk pengungkapan secara sukarela (voluntary disclosure). 

Styles dan Tennyson (dalam Medina, 2012) menyatakan bahwa internet adalah media 

yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk 

mempublikasikan informasi keuangannya secara online. 

 

1.5. Target dan Luaran Penelitian 

Jurnal nasional/Internasional 

Call Paper 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

1. Pengertian Sistem  

Menurut Bonnie Soeherman dan Marion Pinontoan (2008:3) sistem adalah 

serangkaian komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Komponen atau karakteristik sistem adalah bagian yang 

membentuk sebuah sistem, diantaranya: 

a. Objek, merupakan variabel atau bagian elemen. 

b. Atribut, penentu kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. 

c. Hubungan internal, merupakan penghubung diantara objek-objek yang terdapat 

dalam sebuah sistem. 

d. Lingkungan, merupakan tempat dimana sistem berada. 

e. Tujuan, setiap sistem memiliki tujuan dan tujuan inilah yang menjadi motivasi 

yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terkendali. Tentu 

tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. 

f. Masukan, adalah sesuatu yang masuk kedalam sistem dan selanjutnya menjadi 

bahan untuk diproses. 

g. Proses, adalah bagian yang melakukan perubahan dari masukan menjadi keluaran 

yang berguna dan lebih bernilai (informasi) atau yang tidak berguna (limbah). 

h. Keluaran, adalah hasil dari proses. Pada sistem informasi berupa informasi atau 

laporan dan sebagainya.  

i. Batas, adalah pemisah antara sistem dan daerah luar sistem. Batas disini, 

menentukan konfigurasi ruang lingkup atau kemampuan sistem. Batas juga dapat 

diubah atau dimodifikasi sehingga dapat merubah perilaku sistem. 

j. Mekanisme pengendalian dan umpan balik, digunkan untuk mengendalikan 

masukan atau proses. Tujuannya untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai 

dengan tujuan. 
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2. Sistem Pelaporan 

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem 

pertanggungjawaban dari bawahan (pimpnan unit anggaran) kepada atasan (kepala 

bagian anggaran). Menurut Indra Bastian (2010 : 297) “pelaporan kinerja merupakan 

refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas 

serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan 

wujud dari proses akuntabilitas kinerja”. Setiap instansi pemerintah berkewajiban 

untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, 

periodik, dan melembaga. Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan 

representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian 

kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses 

pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan kinerja oleh instansi 

pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi 

keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan 

ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.  

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses 

pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk 

pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Mardiasmo dalam 

Setiawan, Andreas dan Rusli (2013) “Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat 

membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti 

laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, 

serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial”. 

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja 

dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara 

fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-

masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus 
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mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja 

yang dicapainya (Herwaty 2011). 

Sistem akuntabilitas kinerja merupakan tatanan, instrumen, metode 

pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan pengendalian maupun  monitoring yang 

membentuk siklus akuntabilitas kinerja secara terpadu dan tidak terputus serta  

merupakan  tool  atau instrumen  bagi proses pemenuhan kewajiban  para aparat  

penyelenggara kepemerintahan dalam konteks mempertanggungjawabkan 

keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi.  

 

3. Ketaatan pada Peraturan Perundangan 

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang 

dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut civil law atau common law. 

Dengan civil law maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan 

perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi 

terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat 

terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, common law  segala kegiatan didasarkan 

kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. 

Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar 

apapun, yang penting berterima umum (Riantiarno dan Azlina 2011). 

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, 

sebenarnya pada titik akhirnya adalah kepentingan masyarakat. Untuk itu, aspirasi 

dan kepentingan masyarakat harus diakomodasikan dalam setiap peraturan 

perundang-undangan. Akan tetapi, kadang-kadang ada kepentingan yang berbeda 

antara masyarakat dan pihak yang berwenang. Kepentingan yang berbeda inilah yang 

kadang-kadang menyebabkan suatu peraturan kurang memperhatikan kepentingan 

rakyat, tetapi lebih mengutamakan kepentingan pihak yang berwenang (pemerintah). 

Faktor yang dapat menyebabkan suatu peraturan tidak mengakomodasikan 

kepentingan masyarakat, antara lain: 

a) adanya pihak tertentu, misalnya pemerintah, pengusaha, atau pihak lain 

yang berkepentingan kuat terhadap peraturan tertentu. 
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b) kurangnya kepedulian dan kemampuan pihak penyusun peraturan dalam 

mengakomodasikan kepentingan masyarakat. 

c) tertinggalnya materi atau isi dari suatu peraturan dengan kemajuan dan 

tuntutan masyarakat. 

d) kurangnya informasi masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-

undangan. 

Berbagai ketidakpatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum menjadikan 

aturan hukum tidak efektif. Sebaik apa pun suatu peraturan perundang-undangan 

akan menjadi sia-sia jika tidak dipatuhi oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, 

setiap warga negara termasuk pemerintah harus patuh terhadap semua peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku 

sangat bermanfaat untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang tertib dan aman.  

Ketertiban dan keamanan adalah modal yang akan memperlancar segala upaya 

pembangunan ke arah Indonesia baru yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis. 

Dengan adanya Ketaatan pada peraturan perundangan, diharapkan laporan 

akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan 

kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Solihin dalam 

Aini, Nur DP dan Jilita (2014) mengemukakan untuk pelaksanaan penerapan 

akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai 

dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan reward system dan 

punishment secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas. Ini 

menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan pun akan 

mempengaruhi AKIP. 

 

4. Anggaran  

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun sitematis dalam bentuk angka 

yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan untuk jangka 

waktu baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang dimasa yang akan datang. 

Karena rencana ini disusun dan dinyatakan dalan unit moneter, maka anggaran sering 

disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, suatu kegiatan akan 

dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efiseiensi dan 
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efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Mardiasmo (2000:61) mendefinisikan 

“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai 

selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan 

penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.” Dan 

Abdul Halim (2007:164) mengartikan “Anggaran merupakan sebuah rencana yang 

disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan 

periode anggaran biasanya dalam jangka waktu setahun”. 

Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yag terkait dengan 

harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan 

dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 

Fungsi anggaran menurut Mardiasmo (2002:63) adalah : 

a. Anggaran sebagai alat perencanaan  

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai 

tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan 

tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang 

dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 

b. Anggaran sebagai alat pengendali  

Sebagai alat pengendali, anggaran memberikan rencana detail atas 

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.  

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

d. Anggaran sebagai alat politik 

Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-

prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. 

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. 

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. 

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi 

terjadinya inkonsistensisuatu unit kerja dalam pencapaiantujuan organisasi. 
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f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja 

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) 

kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai 

berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. 

g. Anggaran sebagai alat motivasi 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan 

staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai 

target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

h. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik 

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan 

DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi 

kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.   

 

5. Anggaran Berbasis Kinerja 

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi 

manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-

kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 

pencapaian hasil dari keluaran tersebut (Kurniawan dalam Haspriati 2012). Anggaran 

kinerja mencerminkan beberapa hal: Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. 

Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan 

yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang 

dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini 

berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah 

perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila 

output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang 

dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit.  

Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti 

yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada 

tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu 

anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. 
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Berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan tradisional, penganggaran 

dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi, apabila kita 

menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, maka mindset kita harus fokus pada 

"apa yang ingin dicapai". Kalau fokus ke "output", berarti pemikiran tentang "tujuan" 

kegiatan harus sudah tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem 

ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan 

dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini 

adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan 

menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran 

yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat 

adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem 

penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). 

Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus 

disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara 

obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan 

masyarakat. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal 

yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar 

Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. 

Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek 

keuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan 

indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, 

sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan 

akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. 

Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran 

Analisa Standar Biaya (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran 

atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 
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6. Akuntabilitas 

Akuntabilitas diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. 

Pengertian accountability dan responsibility seringkali diartikan sama. Padahal 

maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya 

dengan birokrasi, responsibility merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk 

melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan accountability merupakan kewajiban 

untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut. 

Menurut Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah (agent)  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu atau 

penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang 

bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut 

pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam 

pencapaian hasil pada pelayanan publik (Riantiarno dan Azlina, 2014). 

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu: 

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan 

akuntabilitas kejujuran terkait dengan pemghindaran penyalahgunaan jabatan, 

korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakannya supermasi 

hukum sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik 

organisasi yang sehat. 

b. Akuntabilitas manajerial 

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas 

kinerja adalah pertanggungjawabam untuk melakukan pengelolaan organisasi 

secara efektif dan efisien. 
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c. Akuntabilitas program  

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi 

hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam 

pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus 

memepertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada 

pelaksanaan program. 

d. Akuntabilitas kebijakan  

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat memper-tanggungjawabkan 

kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa 

depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan 

kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. 

e. Akuntabilitas financial . 

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga 

publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, 

tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas 

financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama 

masyarakat.akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk 

membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial 

organisasi kepada pihak luar. 

 

7. Akuntabilitas Kinerja 

Akuntabilitas kinerja atau yang sering juga disebut sebagai akuntabilitas 

manajerial adalah pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi untuk 

melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. LAN dan BPKP (LAN 

dan BPKP, 2000) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk 

memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. 
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8. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

a. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

yang telah ditetapkan melalui alat pertang-gungjawaban secara periodik. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud 

pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan.  

b. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: 

1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua 

kegiatan utama instansi Pemerintah yang memberikan kontribusi bagi 

pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah. Kegiatan yang menjadi 

perhatian utama mencakup: 

a) Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah 

b) Program kerja yang menjadi isu nasional 

c) Aktivitas yang dominant dan vital bagi pencapaian visi dan misi 

instansi Pemerintah. 

2) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ruang 

lingkup tersebut di atas dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah sebagai 

bahan pertanggungjawabannya kepada Presiden. 

c. Mekanisme pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai 

berikut : 

1) Setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, 

Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib 

membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala 

untuk disampaikan kepada atasannya; 

2) Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari tiap Departemen/Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, masing-masing Menteri/Pemimpin 

Lembaga Pemerintah Non Departemen menyampaikan kepada 
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Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara 

Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan 

Aparatur Negara serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan; 

3) Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat I 

disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan 

kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan; 

4) Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat II 

disampikan kepada Gubernur/Kepala Daerah yang terkait. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitan ini 

Tabel. 2.1 

 penelitian terdahulu 

No Nama/Tahun Variabel Hasil 

1 
Setiawan, dkk 

(2013) 

Variabel dependen 

(Y) : AKIP 

Variabel 

Independen (X) : 

Sistem Pelaporan 

sitem pelaporan tidak 

berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah kabupaten 

Pelalawan. 

2 
Anjarwati 

(2012). 

Variabel dependen 

(Y) : AKIP 

Variabel 

Independen (X) : 

Sistem Pelaporan 

sistem pelaporan berpengeruh 

terhadap akuntabilitas instansi 

pemerintah. 

3 Herawaty (2012) 

Variabel dependen 

(Y) : AKIP 

Variabel 

Independen (X) : 

Sistem Pelaporan 

sistem pelaporan berpengaruh 

positif terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. 

4 
Riantiarno dan 

Azlina (2011) 

Variabel 

Dependen (Y) : 

AKIP 

Variabel 

Independen : 

ketaatan pada 

peraturan 

ketaatan pada peraturan 

perundangan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 
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perundangan 

5 Aini, dkk (2014) 

Variabel 

Dependen (Y) : 

AKIP 

Variabel 

Independen : 

ketaatan pada 

peraturan 

perundangan 

ketaatan pada peraturan 

perundangan berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

6 

Mediawati dan 

Kurniawan 

(2012) 

Variabel 

Dependen (Y) : 

AKIP 

Variabel 

Independen (X) : 

anggaran berbasis 

kinerja 

 

penganggaran berbasis kinerja 

mempunyai pengaruh positif 

secara signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

7 
Endrayani, dkk 

(2014) 

Dependen (Y) : 

AKIP 

Variabel 

Independen (X) : 

penganggaran 

berbasis kinerja 

anggaran berbasis kinerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

 

 

2.3. Penurunan Hipotesa 

1) Hipotesis pertama : sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah 

Untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  

perlu adanya sistem pelaporan yang mencakup indikator, metode, mekanisme, dan 

tata cara pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Sebagai pengambil 

keputusan dan penanggungjawab tertinggi di dalam organisasi, manajer puncak 

mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada manajer/pimpnan unit di 

bawahnya. Manajer/pimpinan unit yang menerima wewenang, mempertanggung-

jawabkan kewenangan dan tugas yang diterimanya, kepada pemberi wewenang. 

Menurut Hansen dan Mowen dalam Wahyuni (2012) akuntansi pertanggung 

jawaban adalah sistem yang mengukur hasil tiap pusat pertanggung jawaban 

sesuai informasi yang pimpinan/ manajer untuk pusat operasi mereka.  
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Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan 

mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah 

ditetapkan. Di samping itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang 

baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti 

(jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak 

kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi, berdaya uji (verifiable), 

lengkap, netral, padat, dan terstandarisasi (untuk yang rutin). BPKP dalam Yuliani 

(2014) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara 

jujur, objektif dan transparan, selain itu dikatakan pula masih diperlukan prinsip-

prinsip lain agar laporan keangan berkualitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) dengan variabel sistem 

pelaporan menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hipotesis ini juga didukung dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2014) menyatakan bahwa sistem 

pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instasi pemerintah, begitu 

juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2011) menyimpulkan 

bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

H1 : Sistem pelaporan berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (AKIP) 

2) Hipotesis kedua : ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah 

sistem civil law, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor 

publik yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Dalam menyusun 

laporan keuangan, pemerintah harus memenuhi persyaratan minimum yang 

ditentukan dalam standar akuntansi pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh karena 

standar akuntansi berisikan prinsip-prinsip yang menunjang penyajian informasi 

keuangan pemerintah yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dipahami.  

Ketaatan pada peraturan perundangan dapat dijadikan sebagai acuan 

sebuah instansi pemerintah dalam melakukan semua kegiatannya  untuk melayani 
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masyarakat. Dengan adanyan ketaatan pada peraturan pada perundangan, 

diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam 

rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan infirmasi 

publik.  

Berdasarkan penelitiannya, Riantiarno dan Azlina (2011) berpendapat 

terdapat pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hipotesis ini juga diperkuat dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Aini dkk., (2014) menyatakan Ketaatan pada 

peraturan perundangan (KPP) memiliki hubungan positif dan berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), dan juga didukung 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmala (2014) menyimpulkan 

bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. 

H2 : ketaatan pada perundangan berdampak positif terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (AKIP) 

3) Hipotesis ketiga : Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

Dalam pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

penerapan penganggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus 

anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah 

yaitu bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasinya harus benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurut mediawati dan kurniawan 

(2012) menyatakan jika Penganggaran Berbasis Kinerja ditingkatkan maka akan 

diiringi dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. 

Menurut Endrayani dkk., (2014) menyatakan bahwa penganggaran berbasis 

kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Ketika penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan semakin baik, maka 

semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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Hipotesis ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Haspriati (2012) menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh 

positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

H3  : Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (AKIP) 

 

2.4. Model Penelitian  

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 



21 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek/Subyek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bantul Daerah Instimewa 

Yogyakarta (DIY). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

pejabat dan karyawan instansi pemerintah di Kabupaten Bantul dengan jumlah 470 

responden.  Sampel 181 responden dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini 

adalah bagian dari populasi meliputi pimpinan dan karyawan Pemkab Bantul,  yang 

memegang jabatan sebagai kepala dinas, sekretaris dinas kepala bagian, kepala sub 

bagian keuangan, staf bagian keuangan, kepala seksi, dan staf di Kabupaten  Bantul  

dan telah menjabat pada bagian tersebut minimal selama 1 tahun. 

3.2. Jenis Data 

 Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data 

baru. 

3.3. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan 

sampel adalah teknik untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian (Sugiono, 2007). Untuk menentukan sampel yang digunakan dalam 

penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling (pemilihan sampel 

secara tidak acak) sehingga sampel dalam penelitian ini adalah karyawan Pemkab 

Bantul yang memegangjabatan sebagai kepala dinas, sekretaris dinas kepala 

bagian,kepala sub bagian keuangan, staf bagian keuangan, kepala seksi di Kabupaten 

Bantul dan telah menjabat pada bagian tersebut minimal selama 1 tahun. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah 470 pegawai. Jika menggunakan rumus Slovin 

dalam zirman (2010) untuk jumlah responden yang diteliti adalah sebagai berikut 
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Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = ukuran populasi 

e = tingkat kesalahan 

  
   

              
 atau n = 181 responden  

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber 

dan berbagai cara. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggukan teknik 

pengumpulan dengan menyebar kuesioner. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner akan dibagikan 

pada pegawai instansi pemerintah. 

 

3.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

1. Variabel Dependen (Y) 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 

pertanggungjawaban secara periodik. Variabel ini diukur menggunakan skala likert 

dengan 5 poin, dimana pengukuran dimulai dengan anggapan  sangat tidak setuju 

yang diberi nilai 1 dan skala sangat setuju yang diberi nilai 5. Indikator variabel ini 

adalah akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, 

akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. 

 

2. Variabel Independen (X) 

2.1 Sistem Pelaporan (X1) 

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem 

pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan 

(kepala bagian anggaran). Menurut Indra Bastian (2010 : 297) “pelaporan kinerja 

merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja 
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semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntansi 

dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses 

pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat 

untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Mardiasmo 

2009, dalam Setiawan, Andreas dan Rusli 2013).  

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas 

kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang 

secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi 

masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus 

mempertanggungjawabkan dan menjelaska keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja 

yang dicapainya.  

Herwaty (2011) Variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan 5 

poin, dimana  pengukuran dimulai dengan anggapan  sangat tidak setuju yang 

diberi nilai 1 dan skala sangat setuju yang diberi nilai 5. Indikator variabel ini 

adalah penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil, dan lamanya 

waktu koreksi. 

 

2.2 Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X2) 

Dengan adanya Ketaatan pada peraturan perundangan, diharapkan laporan 

akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan 

kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Variabel 

ini diukur menggunakan skala likert dengan 5 poin, dimana pengukuran dimulai 

dengan anggapan  sangat tidak setuju yang diberi nilai 1 dan skala sangat setuju 

yang diberi nilai 5. 

 

2.3 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X3) 

Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan 

perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan 

antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran 
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seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).Variabel ini 

diukur menggunakan skala likert dengan 5 poin, dimana pengukuran dimulai 

dengan anggapan  sangat tidak setuju yang diberi nilai 1 dan skala sangat setuju 

yang diberi nilai 5. 

 

3.6 Uji Kualitas Instrumen 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan SEM (Structural 

Equational Modelling) pada software AMOS-21. 

 

1. Uji Validitas 

Validitas (validity) menunjukan seberapa jauh suatu test atau satu set dari 

operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur (Ghiselli, john, dan 

Sheldon 1981, hal. 266). Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk 

melakukan tugasnya mencapai sasarannya.Validitas berhubungan dengan 

kenyataan.Validitas juga berhubungan dengan dengan tujuan dari pengukuran. 

Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. 

 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas (reliability) suatu pengukur menunjukan stabilitas dan 

konsistensi dari suatu instrument yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk 

mengakses kebaikan dari suatu pengukur (Sekaran, 2003, hal. 203). Ghiselli et al 

(1981, hal. 191) mendefinisikan reliabilitas suatu pengukur sebagai seberapa 

besar variasi tidak sematik dari penjelasan kuantitatif dari karkteristik-

karakteristik suatu individu jika individu yang sama diukur beberapa kali. 

Reliabilitas berhubungan dengan akurasi dari pengukurnya. Reliabilitas 

berhubungan sengan konsistensi dari pengukur.Suatu pengukur dikatan reliable 

(dapat diandalkan) jika dapat dipercaya. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat 

dilakukan dengan melihat koefisien alpha cronbach lebih besar atau sama dengan 

0.70. 
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3.7 Uji Hipotesis dan Analisis Data 

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan interpretasinya yang bertujuan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkap fenomena sosial 

tertentu. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang dipilih untuk menganalisis data harus sesuai 

dengan pola penelitian dan variabel yang akan diteliti. 

 Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kausalitas atau hubungan 

pengaruh. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini maka teknik analisis 

yang digunakan adalah SEM atau Stuctural Equation Modeling yang dioperasikan melalui 

program AMOS. Permodelan penelitian melalui SEM memungkinkan seorang peneliti dapat 

menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat dimensional (yaitu mengukur apa indikator 

dari sebuah konsep) dan regresif (mengukur pengaruh atau derajad hubungan antara faktor 

yang telah diidentifikasikan dimensinya). 

 Ferdinand (2002) menyatakan beberapa alasan penggunaan program SEM sebagai alat 

analisis adalah bahwa SEM sesuai digunakan untuk: Mengkonfirmasi unidimensionalisasi 

dari berbagai indikator untuk sebuah konstruk/konsep/faktor. Menguji kesesuaian/ketepatan 

sebuah model berdasarkan data empiris yang diteliti. Menguji kesesuaian model sekaligus 

hubungan kausalitas antar faktor yang dibangun/diamati dalam model penelitian. 

 Penelitian ini menggunakan dua macam teknik analisis yaitu :  

a. Analisis Faktor Konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis)  

  Analisis faktor konfirmatori pada SEM digunakan untuk 

mengkonfirmasikan faktor-faktor yang paling dominan dalam satu kelompok variabel. 

Pada penelitian ini analisis faktor konfirmatori digunakan untuk uji indikator yang 

membentuk sistem pelaporan, ketaatan pada peraturan perundangan, penganggaran 

berbasis kinerja, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

b. Regression Weight.  

  Regression Weight pada SEM digunakan untuk meneliti seberapa besar 

pengaruh sistem pelaporan, ketaatan pada peraturan perundangan, penganggaran 

berbasis kinerja, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.. Serta meneliti seberapa
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 Adapun langkah-langkah teknik analisis SEM yang digunkaan dalam penelitian 

ini mangacu pada tahapan Hair et al. (1995) dalam Ghozali (2014), sebagai berikut: 

Langkah 1: Pengembangan Model Berdasarkan Teori 

 Pengembangan model dalam penelitin ini telah dilakukan seperti dijelaskan dalam 

tinjauan teori, dimana terdapat empat variabel yang terdiri dari dua variabel eksogen 

dan dua variabel endogen. Empat variabel diukur dengan menggunakan 17 indikator 

untuk menguji hubungan kausalitas antara privasi, keamanan, kepercayaan dan niat 

bertransaksi. 

Langkah 2 dan 3: Menyusun Diagram Jalur dan Konversi Diagram  

 Jalur ke dalam Persamaan Struktural. Masing-masing variabel beserta indikator 

yang telah dibangun pada langkah sebelumnya antara satu dengan lainnya, sehingga 

membentuk diagram jalur yang digambarkan dalam model penelitian. Masing-masing 

model kausalitas dibuat berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang dikembangkan. 

Dalam SEM diagram jalur ini dapat dikonversikan ke dalam persamaan structural. 

Langkah 4: Memilih Jenis Input Matriks dan Estimasi yang Diusulkan 

 Input data dalam SEM menggunakan matrik varian/kovarian atau matrik korelasi 

untuk keseluruhan estimasi program yang digunakan dalam input data adalah SPSS 

versi 23.0 dan program yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan AMOS 

21.0 dengan maximum likelihood estimation. 

Langkah 5: Menilai Identifikasi Model Struktural 

 Problem identifikasi model adalah ketidakmampuan model yang dikembangkan 

untuk menghasilkan estimasi yang unik. Cara mengamati gejala-gejala problem 

identifikasi antara lain: standard error yang besar untuk salah satu atau lebih 

koefesien, nilai estimasi yang tidak mungkin (mislanya varian error yang negatif), 

nilai korelasi yang sangat tinggi (>0,90) antar koefesien estimasi. Untuk mengatasi 

problem identifikasi adalah menetapkan lebih banyak konstrain dalam model 

(menghilangkan beberapa koefesien estimasi) sampai masalah yang ada akan hilang.  

Langkah 6: menilai kriteria Goodness-of-fit 

 Menilai kelayakan model adalah menilai apakah data yang diolah memenuhi 

asumsi model struktural, melihat ada tidaknya offending estimate dan menilai overall 

model fit dengan berbagai kriteria yang ada.  
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 Langkah 7: Interpretasi dan Modifikasi Model 

 Bila estimasi yang dihasilkan memiliki residual yang besar, dapt dilakukan 

modifikasi terhadap model yang dikembangkan. Namun, modifikasi hanya dapat 

dilakukan bila terdapat justifikasi teori yang cukup kuat, sebab SEM bukan ditunjukan 

untuk menghasilkan teori tetapi untuk menguji model yang mempunyai pijakan teori 

yang baik dan benar. Untuk memberikan interpretasi apakah model berbasis teori yang 

diuji dapat diterima langsung apa perlu dimodifikasi, perhatian diarahkan pada 

kekuatan prediksi dari model, yaitu dengan mengamati besarnya residual yang 

dihasilkan. 

Adapun Pengujian asumsi SEM meliputi: 

a. Ukuran Sampel 

 Ukuran sampel memberikan dasar untuk mengestimasi sampling error. Model 

estimasi menggunakan maximum Likelihood minimal diperlukan 100, dan 

direkomendasikan ukuran sampel antara 100-200 dapat memberikan hasil yang stabil 

(Ghozali, 2014) 

b. Evaluasi Outlier 

 Outlier adalah kondisi observasi dari suatu data yang memiliki karakteristik untuk 

yang terlihat sangat berbeda dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam 

bentuk nilai ekstrim, baik untuk variabel tunggal ataupun variabel kombinasi (Hair et 

al, 1995 dalam Ghozali, 2014). Deteksi terhadap outlier dengan melihat nilai 

mahalanobis distance dibandingkan dengan kriteria nilai chi-square pada degree of 

freedom (sesuai jumlah indikator) dan α = 0,001. (Ghozali, 2014) 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

 

 

4.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL 

 

4.1.1. Sejarah Kabupaten Bantul 

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan 

dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah 

kepahlawanan. antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan 

upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. 

Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang 

ditumpanginya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting 

dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal 

Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang 

menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX. 

Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih 

Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 

1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemeritah Hindia Belanda kemudian 

membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas 

menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak 

kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun 

pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah 

administratif. 

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta 

mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam 

Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta 

dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung 

untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian 

wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar 
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tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang 

sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarata 

bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan 

Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul. 

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi 

Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol 

kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro 

dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan 

pada Usamu Seirei nomor 13 sedangakan stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten 

Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).  

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional 

Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta 

undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah 

Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya 

pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia. 

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih 

bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan 

pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat 

sejak akhir tahun 1999.  

 

4.1.2. Keadaan Alam 

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

berbatasan dengan : 

Sebelah Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman 

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia 

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul 

Sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo 

Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" 

- 110° 31' 08" Bujur Timur. 
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Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km2 (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) 

dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah 

perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari : 

Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari 

Utara ke Selatan seluas 89,86 km2 (17,73 % dari seluruh wilayah). 

Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur 

seluas 210.94 km2 (41,62 %). 

Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih 

baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km2 (40,65%). 

Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan 

keadaan alamnya yang berpasir dan sedikir berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari 

Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek. 

Tata Guna Lahan : 

1. Pemukiman: 3.927,61 Ha (7,75 %) 

2. Sawah : 15.879,40 Ha (31,33 %) 

3. Tegalan : 6.625,67 Ha (13,07 %) 

4. Hutan : 1.385 Ha ( 2,73 %) 

5. Kebun Campuran : 16.599,84 (32,75%) 

6. Tanah Tandus : 543 (1,07%) 

7. Lain-lain : 5.724,48 (11,30%) 

Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km2. 

Yaitu : 

1. Sungai Oyo : 35,75 km 

2. Sungai Opak : 19,00 km 

3. Sungai Code : 7,00 km 

4. Sungai Winongo : 18,75 km 
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5. Sungai Bedog : 9,50 km 

6. Sungai Progo : 24,00 km 

4.1.3. Pemerintahan : Terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. 

4.1.4.  Kependudukan: Hasil Registrasi Peduduk Tahun 2015 

 

1. Total Penduduk (Jiwa) 919.440 jiwa  

2. Kepala Keluarga (KK) 299.772 kk 

 

3. Mutasi Penduduk Tahun 2011 : (a). Lahir (L) 9.499 = 0.94 %; (b). Datang 14.358 = 1.41 

%;  (c). Mati (M) 4.578 = 0,45 %;(d). Pergi (P) 11.350 = 1,12 % 

 

4. Kenaikan Penduduk = -  

 

5. Kenaikan Alami (L-M) = 7.929 

 

6. Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) 2.012,93  

4.1.5. Visi, Misi, Dan Tujuan 

 

1. V I S I  

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, 

berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". 

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten 

Bantul yang  

Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan 

sosial. 
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Cerdasyaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, 

emosional dan spiritual. 

Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki 

tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial. 

Kemanusiaanyaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan 

mengembangkan semangat gotong-royong. 

Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita 

tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan. 

Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah 

dan mengembangkan toleransi beragama. 

 

2. M I S I 

Adapun  MISI Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari 

KKN melalui percepatan reformasi birokrasi Meningkatkan kapasitas pemerintah 

daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan 

berkepribadian luhur. 

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan 

perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan. 

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber 

Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan 

risiko bencana . 

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, 

progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa. 
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4.1.6. Peta Lokasi Kabupaten Bantul 

 

 

Gambar:4.1 

Peta Lokasi Kabupaten Bantul 
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4.2. ANALISIS DESKRIPTIF 

 

4.2.1. Varaibel X1 (Sistem Pelaporan) 

Hasil survey melalui Kuesioner dan Wawancara, ke SKPD Kabupaten Bantul, 

diperoleh informasi bahwa: Untuk membuat laporan keuangan, Neraca Lajur sangat 

membantu dalam proses pelaporan. Karena neraca lajur merupakan alat bantu untuk 

memudahkan dalam membuat laporan keuangan yang meliputi: 

1. Laporan Laba – Rugi (Income Statement) 

2. Laporan Neraca (Balance Sheet) 

3. Laporan Perubahan Ekuitas/Modal pemilik (Owner’s Equity Statement) 

4. Laporan Arus Kas (Cash flows Statement) 

 

1. LAPORA LABA-RUGI (Income Stetement) 

Laporan laba-rugi adalah laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktifitas 

operasional perusahaan dengan menghitung pendapatan dan beban-beban selama satu 

periode yang kemudian dapat ditentukan laporan laba-ruginya. Ada dua pendekatan 

sebagai dasar dalam dan menggolongkan, serta mengikhtisarkan transaksi transaksi-

transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Kedua pendekatan itu adalah: 

a. Dasar Tunai (cash basis), yaitu; 

Suatu sistem yang mengakui penghasilan pada saat uang tunai diterima dan 

mengakui beban pada saat mengeluarkan uang tunai. Metode ini cocok untuk 

perusahaan dengan  skala kecil, karena mentode ini kurang tepat untuk mengakui 

laba atau rugi laba pada period tertentu. 

b. Dasar Waktu (akrual basis) 

Yaitu suatu sistem yang mengakui pendapatan pada saat terjadinya transaksi, 

walaupun sudah atau belum menerima uang tunai dan mengakui beban pada saat 

terjadinya transaksi walaupun sudah atau belum mengeluarkan uang tunai. 

Metode ini sangat tepat untuk perusahaan yang melakukan transaksi secara kredit, 

karena laporan laba-rugi akan mencerminkan kondisi yang benar selama satu 

periode tertentu. Dalam laporan laba-rugi, terdapat tiga rekening (akun) yang 

perlu dipahami dengan jelas, yaitu: 
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-Pendapatan: Adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan akitivitas 

perusahaan yang biasa (reguler) dan dikenal dengan sebutan yang 

berbeda-beda, seperti; penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga, 

deviden, royalti dan sewa. 

-Beban Adalah pengorbanan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa 

(reguler), seperti beban pokok penjualan, beban gai, beban sewa, 

beban penyusutan aset tetap, beban asuransi, beban pajak, beban 

kerugian piutang, beban perlengkapan. 

-Laba atau Rugi Laba terjadi bila pendapatan lebih besar dari beban-beban yang 

terjadi, sebaliknya rugi terjadi bila pendapatan lebih kecil dari pada 

beban-beban yang terjadi. Untuk perusaahaan jasa, meliputi 

pendapatan atau penghasilan, beban operasi, laba operasi, 

pendapatan lain-lain, beban lain-lain, laba bersih, pajak penghasilan, 

laba bersih setelah pajak. 

Dalam laporan laba-rugi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

Pendapatan; hasil dari pemberian jasa yang diberikan kepada pelanggan yang 

merupakan mata usaha pokok dan normal perusahaan. Misalnya; untuk 

perusahaan konsultan, maka pendapatannya berasal dari fee yang diberikan oleh 

pelanggan. Pendapatan salon kecantikan adalah ongkos yang pelayanan salon 

kepada pelanggannya, pendapatan rental komputer adalah sewa yang dibayar oleh 

pelanggan. Beban operasi, semua beban yang dikeluarkan atau terjadi dalam 

hubungannya dengan aktifitas operasi perusahaan. Misalnya; beban telepon, 

beban listrik dan telepon, beban rapat, beban suplies, beban penyusutan dan 

sebaginya. Laba operasi, merupakan selisih antara pendapatan dan beban operasi, 

sedangakan pendapatan dan beban lain-lain merupakan pendapatan diluar 

pendapatan pokok perusahaan, seperti pendapatan bunga. Beban lain-lain adalah 

beban yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasi pokok perusahaan, seprti rugi 

penjualan aset tetap dan beban bunga. Laba bersih sebelum pajak, merupakan 

hasil pengurangan labs operasi dengan pendapatan dan beban lain-lain di luar 

operasi dan laba bersih setelah pajak yaitu pendapatan bersih perusahaan baik 
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yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan maupun non operasional, 

setelah dikurangi pajak penghasilan. 

 

2. LAPORAN NERACA (Balance Sheet) 

Yaitu laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pada 

periode tertentu. Data untuk menyusun laporan neraca diambil dari neraca lajur. Isi 

neraca secara garis besar adalah sebagai berikut: 

a.Kelompok Aset: 

- Aset Lancar 

- Investasi jangka panjang 

- Aset tetap 

- Aset yang tidak berwujud 

- Aset lain-lain 

b. Kelompok Kewajiban: 

- Kewajiban lancar 

- Kewajiban jangka panjang 

- Kewajiban lain-lain 

c. Kelompok Ekuitas: 

- Modal saham 

- Agio/disagio saham 

- Cadangan-cadangan 

- Saldo laba 

 

Aset, adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan 

dandiharapkan akan memberi manfaat di masa yang akan datang. 

Aset terdiri dari: 

- Aset Lancar (current assets) 

Adalah uang tunai dan saldo rekening giro di bank serta kekayaan-kekayaan lain yang 

dapat diharapkan bisa dicairkan menjadi uang tunai atau rekening giro bank, atau 

dijual maupun dipakai habis dalam operasi perusahaan, dalam jangka pendek (satu 

tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan). 
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Yang termasuk aset  lancar: Kas (saldo uang tunai pada tanggal neraca), Bank (saldo 

rekening giro di bank pada tanggal neraca), Surat berharga jangka pendek, Piutang, 

Persediaan (barang berwujud yang tersedia untuk dijual, di produksi atau masih 

dalam proses), Beban dibayar dimuka. 

- Investasi jangka panjang (long-term investments) 

Terdiri dari aset berjangka panjang (tidakuntuk dicairkan dalam waktu satu tahun atau 

kurang) yang diinvestasikan bukan untuk menunjang kegiata operasi pokok 

perusahaan. 

Misalnya: penyertaan pada perusahaan dalam bentuk saham, obligasi atau surat 

berharga, dana untuk tujuan-tujuan khusus (dana untuk pelunasan hutang jangka 

panjang), tanah yang dipakai untuk lokasi usaha. 

- Aset Tetap (Fixed assets) 

Aset berwujud yang digunakanuntuk operasi normal perushaan, mempunyai umur 

ekonomis lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi normal dan tidak dimaksudkan 

untuk dijual sebagai barang dagangan. 

Misalnya: tanah untuk lokasi baru, gedung, mesin-mesin dan peralatan produksi, 

peralatan kantor, kendaraan. 

- Aset Tak Berwujud (Intangible assets) 

Terdiri hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam 

memperoleh pendapatan, Misal: hak paten, hak cipta, franchise, merk dagang atau 

logo dan goodwill. 

- Aset lain-lain (Other assets) 

Untuk menampung aset yang tidak bisa digolongkan sebagai aset lancar, investasi 

jangka panjang, aset tetap dan aset tetap tak berwujud. Misalnya; mesin yang tidak 

dipakai dalam operasi. 

 

Kewajiban dapat digolongkan menjadi: 

- Kewajiban lancar (current liabilities) 

Kewajiban lancara meliputi kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka pendek 

atau jangka satu tahun atau jangka satu siklus operasi normal perusahaan. 
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Misalnya: hutang usaha, beban yang harus masih dibayar, pendapatan yang diterima 

dimuka, utang pajak, utang bunga. 

- Kewajiban jangka panjang (long-term debts) 

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya melebihi satu 

periode akuntansi atau lebih dari satu tahun. 

Misalnya: utang hipotik, utang obligasi 

- Kewajiban lain-lain (other liabilities) 

Adalah kewajiban yang tidak bisa digolongkan ke kewajiban lancara dan kewajiban 

jangka panjang. 

 

Ekuitas 

Menunjukkan hak milik para pemilik aset perusahaan yang diukur atau ditentukan 

besarnya dengan menghitung selisih antara aset dan kewajiban. 

Jenis ekuitas berdasarkan bentuk perusahaan.: 

-  modal pemilikPerusahaan perorangan  

-  modal sekutuPerusahaan persekutuan  

-  modal sahamPerusahaan perseroan  

 

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. 

Laporan ekuitas terdiri dari saldo awal modal pada neraca saldo setelah disesuaikan 

ditambah laba bersih selama satu periode dikurangi dengan pengambilan prive. 

Komponen laporan perubahan ekuitas adalah: 

a. Modal awal 

Diperoleh dari investasi awal ataupun penambahan investasi. 

b. Laba atau Rugi 

Laba perusahaan akan menambah modal perusahaan, sedangkan rugi akan 

mengurangi modal perusahaan. 
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c. Penarikan (prive) 

Apabila sebagian laba diambil oleh pemilik untuk kepentingannya sendiri diluar 

kepentingan perusahaan, maka kejadian ini akan mngurangi modal pemilik. 

Jika perusahaan perseorangan atau firma maka penarikan disebut prive dan jika 

berbentuk perseroan (PT) disebut deviden. 

Apabila laba lebih besar dari pada penarikan maka akan ada kenaikan modal, 

sebaliknya jika laba lebih kecil dari penarikan maka akan terjadi penurunan modal 

d. Modal akhir 

Modal akhir adalah saldo modal awal ditambah laba rugi dikurangi penarikan. 

 

4. LAPORAN ARUS KAS 

Laporan arus kas menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama satu periode 

sehingga saldo kas nampak seperti di neraca, laporan arus kas membutuhkan 

data/informasi dari neraca periode sebelumnya dan periode yang bersangkutan dan 

laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan. 

 

BENTUK LAPORAN KEUANGAN 

1. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Betuk multiple step 

Laporan laba rugi disusun bertahap, sehingga dikenal beberapa jenis laba seperti 

laba kotor, laba bersih operasi, laba bersih sebelum pajak dan laba bersih setelah 

pajak 

Contoh: Gambar 

b. Betuk single step 

Hanya dikenal laba bersih karena dalam bentuk ini semua penhasilan dikurangi 

beban-beban termasuk pajak dilaporkan sekaligus tanpa dipisah-pisah seprti 

dalam multiple step. 

Contoh: gambar 
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1. Laporan Neraca 

Merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban danekuitas suatu 

perusahaan pada satu saat tertentu. Dalam menyusun neraca perlu diperhatikan untuk 

selalu mencantumkan:nama perusahaan, judul neraca dan tanggal neraca 

Neraca dapat disajikan dalam: 

a. Bentuk perkiraan / skontro (akun) 

Dalam bentuk perkiraan, neraca dibagi dau sisi yaitu sisi sebelah kiri (untuk 

aset) dan sisi sebelah kanan (untuk kewajiban dan modal), Berikut contoh: 

gambarnya 

b. Bentuk laporan / stafel (report form) 

Dalam bentuk laporan semua akun/rekening dalam neraca disusun berurutan 

kebawah. Urutan pertama kelompok aset, kewajiban, modal. 

2. Laporan Perubahan Ekuitas / Modal 

Laporan perubahan ekuitas mencerminkan berubahnya modal dari awal sampai 

dengan menjadi modal akhir. Dibagi dua laporan perubahan ekuitas yaitu: 

Perusahaan Perseorangan 

Berikut contoh gambarnya: Perusahaan Perseroan (PT) 

Berikut contoh gambarnya 

3. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas mrupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk 

dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. 

Untuk lebih jelasnya berikut tujuan laporan arus kas, yaitu: 

- Untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas 

perusahaan selama suatu periode 

-  Untuk menyediakan informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan 

perusahaan tersebut atas dasar kas. 

 

Untuk memberikan penjelasan atas system  pelaporan keuangan, peneliti telah 

melakukan survey kepada seluruh SKPD Kabupaten Bantul sbb: 
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Gambar : 4.2. 

Sistem Pelaporan  Kabupaten Bantul 

 

Dari tabulasi data atas kuesiner yang disebar oleh peneliti, dan telah di olah dapat di 

laporkan bahwa peneliti akan mengambil 3 (tiga) terbaik terkait pelaporan keuangan 

SKPD  Kabuapaten Bantul yaitu: 

a. Badan penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bantul 

b. Dinas Sumber Daya Air 

c. Bagian tata pemerintahan 

 

4.2.2.  Varaiabel X2 (Ketaatan Peraturan Perundangan) 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 

4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
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Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Hibah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4577); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan 

dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614) 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

 

Gambar: 4.3. 

Ketaatan Peraturan Perundangan 

 

Dari tabulasi data atas kuesiner yang disebar oleh peneliti, dan telah di olah dapat di 

laporkan bahwa peneliti akan mengambil 6 (enam) terbaik terkait Ketaaatan Peraturan 

Perundangan SKPD  Kabuapaten Bantul yaitu: 

d. Badan penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bantul 

e. Bagian tata pemerintahan 

f. Kantor Kesatuan Bangsa 

g. Dinas Ketahanan Pangan 

h. Dinas Perhubungan 
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4.2.3. Variabel X3 (Penganggaran Bebasis Kinerja) 

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang 

digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini 

tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan 

yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk 

belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti 

apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolok ukur 

keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara 

pendapatan dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti 

pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistematika 

anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya 

dihubungkan dengan hasil dari pelayanan.  

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan 

dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. 

Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang 

dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini 

berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah 

perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila 

output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan 

adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada 

apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi 

juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau 

didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus 

efisien dan efektif. 

Berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan tradisional, penganggaran dengan 

pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi, apabila kita menyusun 

anggaran dengan pendekatan kinerja, maka mindset kita harus fokus pada "apa yang ingin 

dicapai". Kalau fokus ke "output", berarti pemikiran tentang "tujuan" kegiatan harus sudah 

tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada 

segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya 

diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau 
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prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan 

membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja 

dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia 

dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan 

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).  

Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai 

dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran 

berbeda dengan tahun anggaran. Tahun anggaran adalah masa satu tahun untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran atau waktu di mana anggaran tersebut 

dipertanggungjawabkan. Jelaslah, bahwa siklus anggaran bisa mencakup tahun anggaran 

atau melebihi tahun anggaran karena pada dasarnya, berakhirnya suatu siklus anggaran 

diakhiri dengan perhitungan anggaran yang disahkan oleh undang-undang. Siklus 

anggaran terdiri dari beberapa tahap (fase) yaitu : 

1. Tahap penyusunan anggaran 

2. Tahap pengesahan anggaran 

3. Tahap pelaksanaan anggaran 

4. Tahap pegawasan peaksanaan anggaran 

5. Tahap pengesahan perhitungan anggaran 

Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus disusun 

perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara obyektif dan 

melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat. Agar 

sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan 

yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundangundangan. Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan 

untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan 

sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja 

pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu 

pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain 

indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar 
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input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan 

penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran 

(output) yang dihasilkan, peran Analisa Standar Biaya (ASB) sangat diperlukan. ASB 

adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan.  

 

Ruang lingkup ABK 

1. Menentukan Visi dan misi (yang mencerminkan strategi organisasi), tujuan, 

sasaran, dan target. 

Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target merupakan tahap pertama yang harus 

ditetapkan suatu organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai sehingga 

setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan komponen tersebut. Oleh karena itu, 

penentuan komponen-komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga 

mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan 

publik.  

2. Menentukan Indikator Kinerja. 

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 

suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus 

merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk 

menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan 

maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat (berfungsi). Indikator kinerja 

meliputi : 

a. Masukan (Input) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk 

menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. 

Indikator masukan meliputi dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 

data dan informasi lainnya yang diperlukan. 

b. Keluaran (Output) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan 

menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan 
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landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolok ukur dikaitkan dengan 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur. 

c. Hasil (Outcome) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil 

nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah sasaran program yang telah 

ditetapkan. 

d. Manfaat (Benefit) adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan 

nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal-

hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara 

optimal. 

e. Dampak (Impact) pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu 

kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang 

terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian. 

 

3. Evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas program. 

Kegiatan ini meliputi penyusunan peringkat-peringkat alternatif dan selanjutnya 

mengambil keputusan atas program/kegiatan yang dianggap menjadi prioritas. 

Dilakukannya pemilihan dan prioritas program/kegiatan mengingat sumber daya yang 

terbatas.  

4. Analisa Standar Biaya (ASB) 

ASB merupakan standar biaya suatu program/kegiatan sehingga alokasi anggaran 

menjadi lebih rasional. Dilakukannya ASB dapat meminimalisir kesepakatan antara 

eksekutif dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja 

sehingga anggaran tersebut tidak efisien. Dalam menyusun ABK perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip penganggaran, perolehan data dalam membuat keputusan anggaran, siklus 

perencanaan anggaran daerah, struktur APBN/D, dan penggunaan ASB. Dalam 

menyusun ABK yang perlu mendapat perhatian adalah memperoleh data kuantitatif dan 

membuat keputusan penganggarannya.  
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Perolehan data kuantitatif bertujuan untuk : 

o memperoleh informasi dan pemahaman berbagai program yang menghasilkan output 

dan outcome yang diharapkan. 

o menjelaskan bagaimana manfaat setiap program bagi rencana strategis. Berdasarkan 

data kuantitatif tersebut dilakukan pemilihan dan prioritas program yang melibatkan 

tiap level dari manajemen pemerintahan. (RP-SB) 

 

 

  

Gambar: 4.4. 

Pengangguran Berbasis Kinerja 
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q. Dinas Ketahanan Pangan 

r. Badan Kepegawaian 

s. Dinas Perijinan 

 

 

4.2.4. Varaibel X4 (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) 

Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP), antara lain:  

 Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih 

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya 

pelaporan AKIP 

 Untuk melaksanakan pelaporan AKIP perlu dikembangkan Sistem AKIP  

 Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi 

pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan 

media pertanggungjawaban LAKIP  

Laporan Akuntabilitas Kinerja : Dokumen yang berisi gambaran perwujudan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  yang disusun dan disampaikan secara 

sistematik dan melembaga. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam 

memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu 

kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan 

pelaporan kinerja. Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada 

hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan 

berkesinambungan. Proses ini menghslkan suatu rencana statejik yg memuat visi, misi, 

tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang 
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diinginkan dan dapat dicapai. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan 

tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah 

ditetapkan dalam rencana stratejik.  Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja 

Tahunan. 

Pengukuran Kinerja dengan mempergunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). 

 IKU pada tingkat Kementerian Negara/ Departemen/LPND adalah Indikator Hasil 

(Outcome) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi. 

 IKU pada tingkat Eselon I adalah Indikator hasil (Outcome) dan atau keluaran 

(Output), setingkat lebih tinggi dari keluaran (Output)  unit kerja dibawahnya. 

 IKU pada tingkat Eselon II sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output). 

Bahan-bahan dan data untuk penyusunan pelaporan kinerja bersumber: 

1.    Dokumen RPJMN 

2.    Dokumen Renstra  

3.    Kebijakan Umum Instansi  

4.    Bidang kewenangan, tugas dan fungsi  

5.    Informasi Data Kinerja  

6.    Data statistik  

7.    Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan  

 

Indikator Kinerja Utama dikatan baik apabila IKU tersebut setidaknya mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

•    Specific (spesifik)  

•    Measurable (dapat diukur)  

•    Achievable (dapat dicapai) 

•    Result Oriented (berorientasi kepada Hasil)  

•    Relevan (berkaitan dengan tujuan dan sasaran)   

 

Penetapan Indiktor Kinerja Utama  wajib menggunakan Azas  Konservatisme yaitu azas 

kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan guna menghasilkan  informasi yang handal. 

Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara 
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keseluruhan pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi diatasnya. 

Penggunaan IKU, adalah untuk: 

•    Perencanaan Jangka Menengah  

•    Perencanaan Tahunan  

•    Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja  

•    Pelaporan Akuntabilitas Kinerja  

•    Evaluasi Kinerja  

•    Pemantauan dan pengendalian Kinerja  

 

LAKIP yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan, 

harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga 

memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. 

Pentingnya LAKIP bermanfaat  bagi  dilaksanakannya  Evaluasi  Kinerja. Fungsi 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), antara lain: 

1.    Media hubungan kerja organisasi  

2.    Media akuntabilitas  

3.    Media informasi umpan balik perbaikan kinerja  

4.    LAKIP sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan: 

 Action, artinya LAKIP sebagai bahan untuk perbaikan kelembagaan, 

ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan 

public.  

 Plan, artinya LAKIP sebagai sebagai bahan dalam menyusun Renstra, Rencana 

Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja untuk tahun yang akan dating. 

 Check, maksudnya LAKIP dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan 

atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 

 Do, artinya LAKIP sebagai alat dalam melaksanakan, memantau, mengukur 

kinerja kegiatan suatu instansi. 
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Hal-hal yang harus termuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP): 

 LAKIP menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan 

analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, 

hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan 

diambil. 

 Disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan 

hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang 

diperoleh (akuntabilitas keuangan) . 

 Diuraikan juga secara singkat Renstra dan Renja tahun bersangkutan beserta sasaran 

yang ingin dicapai pada tahun itu dan kaitannya dengan capaian tujuan, misi, dan 

visi. 

Adapun tujuan dari analisis kinerja, antara lain: 

   Mengenali kendala dan permasalahan  yang dihadapi  

   Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output  

   Menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana  

   Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders 

   Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong Instansi fokus pada 

Pencapaian Sasaran. Dalam upaya Pencapaian Sasaran perlu sebuah Alat Ukur yang 

dinamakan Indikator Kinerja. Indikator  kinerja berupa : 

 Hasil (Outcome) : Bagaimana Tingkat pencapaian Kinerja yang diharapkan 

Terwujud, berdasarkan Output (Keluaran) atas Kebijakan atau Program yang sudah 

dilaksanakan  

 Keluaran (Output) : Bagaimana Produk yang Dihasilkan secara Langsung oleh 

adanya Kebijakan atau Program, berdasarkan Input (Masukan) yang digunakan. 
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Standar bagi dasar melakukan Evaluasi Kinerja adalah: 

 Ketaatan (compliance) berkaitan dengan upaya audit, dengan mempertanyakan 

sejauh mana transaksi oleh pemerintah telah sejalan atau sesuai dengan ketentuan 

hukum atau peraturan perundangundangan;  

 Efisiensi (efficiency) berkaitan dengan sejauh mana instansi pemerintah telah 

mencapai tingkat produktivitas optimum atas dasar sumber daya yang telah 

digunakan;  

 Efektivitas (Effectiveness) berkaitan dengan sejauh mana Tingkat Pencapaian Tujuan 

Kebijakan atas dasar Pemanfaatan Sumber Daya Publik.  

Hasil  Evaluasi  kinerja diharapkan dapat memberikan feedback untuk: 

•    Meningkatkan Mutu Pelaksanaan Pengelolaan Aktivitas organisasi ke arah yang lebih 

baik;  

•    Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja organisasi;  

•    Memberikan Informasi yang lebih Memadai dalam menunjang Proses Pengambilan 

Keputusan;  

•    Meningkatkan Pemanfaatan Alokasi Sumber Daya yang tersedia;  

•    Sebagai Dasar Peningkatan Mutu Informasi mengenai Pelaksanaan Kegiatan 

organisasi;  

•    Mengarahkan pada Sasaran dan Tujuan organisasi. 

 

Reference: 

 Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah 



55 

 

 

Gambar: 4.5. 

Akuntablitas Kinerja Pemerintah 

 

Dari tabulasi data atas kuesiner yang disebar oleh peneliti, dan telah di olah dapat di 

laporkan bahwa peneliti akan mengambil 8 (delapan) terbaik terkait Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintahan   SKPD  Kabuapaten Bantul yaitu: 

a. Dinas Penanggulangan 

b. Dinas Sumberdaya Air 

c. BKKPPKB 

d. Dinas Pendidikan 

e. Dinas Kesatuan Bangsa 

f. Dinas Ketahanan Pangan 

g. Badan Kepegawaian 

h. Dinas Perijinan 

 

4.2.5. Variabel X5 (Transparansi) 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang 

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi 

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 

Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) 

hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparasi merupakan salah satu prinsip good 

governance. Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam 

membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat 
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komponen yang terdiri dari : 1) Adanya sistem pelaporan keuangan; 2) Adanya sistem 

pengukuran kinerja; 3) Dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) Berfungsinya saluran 

akuntabilitas publik (channel of accountability). Mardiasmo, 2003, menyebutkan 

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi 

beberapa kriteria berikut : 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedia 

dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang 

tepat waktu, 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat, 5) Terdapat sistem pemberian 

informasi kepada publik. 

 

 

Gambar: 4.6. 

Transparansi 

 

Dari tabulasi data atas kuesiner yang disebar oleh peneliti, dan telah di olah dapat di 

laporkan bahwa peneliti akan mengambil 8 (delapan) terbaik terkait Transparansi   SKPD  

Kabuapaten Bantul yaitu: 

a. Dinas Penanggulangan 

b. Dinas Sumberdaya Air 

c. BKKPPKB 

d. Dinas Pendidikan 

e. Dinas Kesatuan Bangsa 

f. Dinas Ketahanan Pangan 

g. Badan Kepegawaian 

h. Dinas Perijinan 
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4.3. Analisis Kuantitatif 

Pada pembahasan ini, peneliti Tahap selanjutnya akan dilakukan pengujian 

terhadap hipotesis yang telah diajukan pada bab sebelumnya. Uji parsial dapat dilakukan 

untuk masing-masing variabel. Untuk menentukan apakah pengaruh signifikan atau tidak 

dapat dilihat dari kolom P yang merupakan p-value, dibandingkan dengan taraf 

signifikansi (α = 5%). Jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima (Santoso, 

2012).  

Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dalam penelitian ini atau menganalisis hubungan-hubungan struktural model. Analisis 

data dalam hipotesis dapat dilihat dari nilai standardized regression weight yang 

menunjukkan koefisien pengaruh antar variabel dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel : 4.1 

Hasil Uji Hipotesis 

No. Path Estimate S.E. C.R. P Hipotesis 

1. 
Sistem Pelaporan Ketaatan 

pada Peraturan Perundangan 
0,786 0,124 6,342 0,000 Signifikan 

2. 

Sistem Pelaporan 

Pengangguran berbasis 

Kinerja 

0,241 0,145 1,667 0,095 
Tidak 

Signifikan 

3. 

Sistem 

PelaporanAkuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

0,009 0,114 0,082 0,935 
Tidak 

Signifikan 

4. 
Sistem Pelaporan 

Transaparansi 
0,143 0,168 0.849 0,396 

Tidak 

Signifikan 

5. 

Ketaatan pada Peraturan 

PerundanganPengangguran 

berbasis Kinerja 

0,559 0,155 3,595 0,000 Signifikan 

6. 
Ketaatan pada Peraturan 

Perundangan Akuntabilitas 
0,299 0,152 1,966 0,049 Signifikan 
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No. Path Estimate S.E. C.R. P Hipotesis 

Kinerja Instansi Pemerintah 

7. 

Ketaatan pada Peraturan 

Perundangan 

Transaparansi 

-0,116 0,230 -0,507 0,612 
Tidak 

Signifikan 

8. 

Pengangguran berbasis 

Kinerja  Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

0,507 0,133 3,801 0,000 Signifikan 

9. 
Pengangguran berbasis 

Kinerja  Transaparansi 
0,227 0,217 1,046 0,296 

Tidak 

Signifikan 

10. 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  

Transaparansi 

0,801 0,262 3,058 0,002 Signifikan 

Sumber: data primer yang diolah 

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis yang diuji terdapat 5 

pengujian yang hasilnya signifikan dan 5 tidak signifikan. Secara lebih jelas akan 

dijelaskan setiap hipotesisnya sebagai berikut: 

1. Pengaruh Sistem Pelaporan  terhadap Ketaatan pada Peraturan Perundangan(H1) 

Angka p adalah 0,000 di bawah 0,05 sehingga (H1) yang berbunyi “Pengaruh 

Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan pada Peraturan 

Perundangan” terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara langsung 

yang signifikan antara Sistem Pelaporan  dengan Ketaatan pada Peraturan 

Perundangan. Artinya  sistem pelaporan keuangan yang meliputi Laporan Laba – 

Rugi (Income Statement), Laporan Neraca (Balance Sheet), Laporan Perubahan 

Ekuitas/Modal pemilik (Owner’s Equity Statement), Laporan Arus Kas (Cash flows 

Statement), sudah dilaporkan secara baik sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

2. Pengaruh Sistem Pelaporan  terhadap Penganggaran berbasis Kinerja(H2) 

Angka p adalah 0,095 di atas 0,05 sehingga (H2) yang berbunyi “Pengaruh 

Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran berbasis Kinerja” 

tidak terdukung dan dapat dinyatakan jika  tidak ada pengaruh secara langsung 
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yang signifikan antara Sistem Pelaporan dengan Penganggaran berbasis Kinerja. 

Artinya  sistem pelaporan keuangan yang meliputi Laporan Laba – Rugi (Income 

Statement), Laporan Neraca (Balance Sheet), Laporan Perubahan Ekuitas/Modal 

pemilik (Owner’s Equity Statement), Laporan Arus Kas (Cash flows Statement), 

belum dilaporkan secara baik sesuai dengan penganggaran berbasis kinerja. 

 

3. Pengaruh Sistem Pelaporan  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (H3) 

Angka p adalah 0,935 di atas 0,05 sehingga (H3) yang berbunyi “Pengaruh 

Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah” tidak terdukung dan dapat dinyatakan jika  tidak ada pengaruh secara 

langsung yang signifikan antara Sistem Pelaporan dengan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Artinya  sistem pelaporan keuangan yang meliputi Laporan 

Laba – Rugi (Income Statement), Laporan Neraca (Balance Sheet), Laporan 

Perubahan Ekuitas/Modal pemilik (Owner’s Equity Statement), Laporan Arus Kas 

(Cash flows Statement), belum dilaporkan secara baik sesuai dengan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

4. Pengaruh Sistem Pelaporan  terhadap Transaparansi (H4) 

Angka p adalah 0,396 di atas 0,05 sehingga (H4) yang berbunyi “Pengaruh 

Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Transaparansi”tidak terdukung 

dan dapat dinyatakan jika  tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara  

Sistem Pelaporan dengan Transaparansi. Artinya  sistem pelaporan keuangan yang 

meliputi Laporan Laba – Rugi (Income Statement), Laporan Neraca (Balance Sheet), 

Laporan Perubahan Ekuitas/Modal pemilik (Owner’s Equity Statement), Laporan 

Arus Kas (Cash flows Statement), belum dilaporkan secara transaparan dan belum 

memenuhi prinsip transparansi. 

5. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Penganggaran berbasis 

Kinerja (H5) 

Angka p adalah 0,000 di bawah 0,05 sehingga (H5) yang berbunyi “Pengaruh 

Ketaatan pada Peraturan Perundanganberpengaruh signifikan terhadap Pengangguran 

berbasis Kinerja” terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara 
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langsung yang signifikan antara Ketaatan pada Peraturan Perundangan dengan 

Pengangguran berbasis Kinerja. Artinya ketaatan pada peraturan perundangan yang 

menganut sistem civil law atau common law sudah sesuai dengan penganggaran 

berbasis kinerja dan sudah ditaati dengan baik.    

6. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (H6) 

Angka p adalah 0,049 di bawah 0,05 sehingga (H6) yang berbunyi “Pengaruh 

Ketaatan pada Peraturan Perundanganberpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah” terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh 

secara langsung yang signifikan antara Sistem Pelaporan Ketaatan pada Peraturan 

Perundangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya ketaatan 

pada peraturan perundangan yang menganut sistem civil law atau common law sudah 

sesuai dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sudah ditaati dengan 

baik.  

7. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Transparansi (H7) 

Angka p adalah 0,612 di atas 0,05 sehingga (H7) yang berbunyi “Pengaruh 

Ketaatan pada Peraturan Perundanganberpengaruh signifikan terhadap Transparansi” 

tidak terdukung dan dapat dinyatakan jika  tidak ada pengaruh secara langsung 

yang signifikan antara Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangandengan 

Transparansi. Artinya ketaatan pada peraturan perundangan yang menganut sistem 

civil law atau common law belum transparan dan belum sesuai dengan prinsip 

transparansi. 

8. Pengaruh Penganggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (H8) 

Angka p adalah 0,000 di bawah 0,05 sehingga (H8) yang berbunyi “Pengaruh 

Pengangguran berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah” terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh 

secara langsung yang signifikan antara Pengangguran berbasis Kinerja dengan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya Penganggaran berbasis Kinerja 

yang mencerminkan beberapa hal seperti: maksud dan tujuan permintaan dana, biaya 

dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan dan data kuantitatif 
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yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap 

program sudah sesuai dengan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

9. Pengaruh Penganggaran berbasis Kinerja terhadap Transparansi (H9) 

Angka p adalah 0,296 di atas 0,05 sehingga (H9) yang berbunyi 

“Pengangguran berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Transparansi” 

tidak terdukung dan dapat dinyatakan jika  tidak ada pengaruh secara langsung 

yang signifikan antara Pengaruh Pengangguran berbasis Kinerja dengan 

Transparansi. Artinya Penganggaran berbasis Kinerja yang mencerminkan beberapa 

hal seperti: maksud dan tujuan permintaan dana, biaya dari program-program yang 

diusulkan dalam mencapai tujuan dan data kuantitatif yang dapat mengukur 

pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program belu 

transparan dan belum sesuai dengan prinsip transparansi. 

10. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Transparansi (H10) 

Angka p adalah 0,002 di bawah 0,05 sehingga (H10) yang berbunyi “Pengaruh 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 

Transparansi” terdukung dan dapat dinyatakan jika ada pengaruh secara langsung 

yang signifikan antara Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdengan 

Transparansi. Artinya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup: 

Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, Program kerja yang menjadi isu 

nasional, Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi 

Pemerintah sudah transparan dan sesuai dengan prinsip transparansi. 
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Gambar : 4.7 

Model Penelitian 

 

 

 Keterangan: XI : Sistem Pelaporan 

   X2 : Ketaatan pada Peraturan Perundangan 

   X3 : Pengangguran berbasis Kinerja 

   X4 : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

   X5 : Transparansi 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Mendasarakan atas  hasil penelitian, peneliti dapat simpulkan sebagai berikut: 

1. Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan pada Peraturan 

Perundangan. 

2. Sistem Pelaporan tidak terdukung dan dinyatakan  tidak ada pengaruh secara 

langsung yang signifikan antara Sistem Pelaporan  dengan Penganggaran berbasis 

Kinerja. 

3. Sistem Pelaporan  tidak terdukung dan dapat dinyatakan jika  tidak ada pengaruh 

secara langsung yang signifikan antara Sistem Pelaporan dengan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

4. Sistem Pelaporan  tidak terdukung dan dapat dinyatakan jika  tidak ada pengaruh 

secara langsung yang signifikan antara  Sistem Pelaporan dengan Transaparansi. 

5. Ketaatan pada Peraturan Perundanganberpengaruh terdukung dan dapat dinyatakan 

jika ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara Ketaatan pada Peraturan 

Perundangan dengan Penganggaran berbasis Kinerja. 

6. Ketaatan pada Peraturan Perundangan terdukung dan dapat dinyatakan jika ada 

pengaruh secara langsung yang signifikan antara Ketaatan pada Peraturan 

Perundangan dengan Pengangguran berbasis Kinerja. 

7. Ketaatan pada Peraturan Perundangan tidak terdukung dan dapat dinyatakan jika  

tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara Pengaruh Ketaatan pada 

Peraturan Perundangan dengan Transparansi. 

8. Pengangguran berbasis Kinerja terdukung dan dapat dinyatakan ada pengaruh secara 

langsung yang signifikan antara Pengangguran berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

9. Pengangguran berbasis Kinerja tidak terdukung dan dapat dinyatakan jika  tidak ada 

pengaruh secara langsung yang signifikan antara Pengaruh Pengangguran berbasis 

Kinerja dengan Transparansi. 
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10. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdukung dan dapat dinyatakan jika ada 

pengaruh secara langsung yang signifikan antara Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahdengan Transparansi. 

 

5.2 Saran 

Mendasarkan atas hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

a.  Sebaiknya Pimpinan SKPD memiliki komitmen terkait pelaporan keuangan. 

b. Sebaiknya Ssistem Keuangan Daerah, muali di implementasi agar terjalin informasi 

yang terintegrasi. 

c.  Sebaiknya perlu adanya workshop pelaporan keuangan 

d. Sebaiknya perlu didukung sarana dan prasarana yang mencukupi untuk menujnag 

kinerja SKPD 

 

5.3 Implikasi 

a. Implikasi hasil penelitian ini, dapat digunaan  sebagai bahan pertimbangan pimpinan 

SKPD dalam pengambilan Keputusan 

b. Implikasi dari penelitian ini, adalah untuk menunjang pemerataan pembangaunan terkait 

kinerja SKPD secara keseluruhan 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

Kesioner penelitian yang berjudul: “FINANCIAL STATEMENT PUBLIC 

SECTORSBERBASIS WEB-ICT: POLA PEMETAAN LAPORAN KEUANGAN 

MELALUI WEB-ICT UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN 

AKUNTABILITAS  (STUDI KASUS SKPD KABUPATEN BANTUL)”,  ini terbagi 

menjadi dua bagian. Bagian pertama mengenai identitas responden, bagian kedua berisi 

daftar pertanyaan mengenai sistem pelaporan, ketaatan pada peraturan perundangan, 

penganggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Bagian Satu: Identitas Responden 

Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk mengisi identitas secara lengkap (kecuali nama boleh 

tidak diisi).  

Nama    : ........................................................ (boleh tidak diisi). 

Jenis Kelamin   : □ Laki-laki □ Perempuan 

Umur    : ......................................................... 

Badan/Dinas   : ......................................................... (boleh tidak diisi). 

Jabatan   : ……………………………………. (boleh tidak diisi). 

Lama menjabat : ......................................................... 

Pendidikan terakhir  :  □ SMA  □ S2 

    □ Diploma  □ lainnya 

    □ S1   
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DAFTAR PERTANYAAN 

Mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian mengenai pernyataan-pernyataan berikut dengan 

memberikan tanda checklist ( √) pada kolom pilihan yang terdiri dari nomor1 (satu) sampai 

dengan nomor 5 (lima), sesuai dengan skala yang menurutBapak/Ibu paling tepat.  

Skor jawabannya adalah sebagai berikut : 

1. STS = Sangat Tidak Setuju 

2. TS = Tidak Setuju 

3. N = Netral 

4. S = Setuju 

5. SS = Sangat Setuju 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

 Sistem Pelaporan      

 

1. 

Laporan keuangan untuk tujuan umum 

dari unit pemerintah yang ditetapkan dari 

entitas pelaporan disajikan secara 

terkonsolidasi menurut pernyataan SAP 

agar mencerminkan satu kesatuan entitas.  

     

2. 

Dalam menjamin konsisten pelaporan 

keuangan daerah saya menggunakan 

kebijakan akuntansi yang mengatur 

perlakuan akuntansi dalam penerapan 

SAPD 

     

3. 

Instansi tempat saya bekerja menyajikan 

laporan keuangan berupa Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 

Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas 

Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 

71 Tahun 2010. 

     

4 

Sistem pelaporan memperhatikan 

ketepatan waktu dalam pembuatan 

laporan secara periodik. 

     

5 

 

Laporan pelaksanaan kegiatan  

diterbitkan secara rutin setiap bulannya. 

 

     

6 

Penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan di tempat Bapak/Ibu bekerja 

menerapkan peraturan yang telah 
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ditetapkan oleh pemerintah khususnya 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 

tentang pedoman penyusunan laporan 

keuangan. 

       

 
Ketaatan pada Peraturan Perundangan 

     

1 

Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik 

saya mentaati peraturan perundangan 

yang berlaku 

     

2 

Bagi pejabat penanggungjawaban yang 

tidak mentaati peraturan perundangan 

yang berlaku akan dikenakan sanksi 

(hukuman). 

     

3 

Dalam pembuatan laporan keuangan saya 

menggunakan prosedur PP No. 8 Tahun 

2006 tentang pelaporan keuangan dan 

kinerja instansi pemerintah. 

     

4 

Dalam pembuatan laporan keuangan saya 

menggunakan prosedur PP No. 58 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

     

5 

Dalam pembuatan laporan keuangan saya 

menggunakan prosedur Permendagri No. 

21 Tahun 2011 tentang pengelolaan 

keuangan daerah. 

     

       

 Penganggaran Berbasis Kinerja      

1 

Dokumen RPJMD menjabarkan 

mengenai visi, misi, dan program kepala 

daerah yang ingin dicapai. 

     

2 
RKPD memuat mengenai kerja yang 

teruku dan pendanaannya. 

     

3 

Penetapan APBD menjadi peraturan 

daerah dilakukan setelah adanya evaluasi 

APBD dari provinsi dan evalausi APBD 

dari kabupaten/kota. 

 

     

4 Dalam pelaksanaan anggaran SKPD      
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mengacu kepada DPA dan Rencana 

Anggaran Kas yang telah disahkan. 

5 

Pertanggungjawaban terhadap 

pelaksanaan APBD telah sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan dengan 

menerbitkan laporan keuangan pemda 

dan laporan keuangan perusahaan untuk 

diperiksa oleh BPK dan bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik. 

     

 Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

     

1 

Adanya keterkaitan yang erat antara 

pencapaian kinerja dengan program dan 

kebijakan. 

     

2 
Visi dan misi program perlu ditetapkan 

sesuai rencana strategik organisasi. 

     

3 
Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk 

setiap kegiatan atau program. 

     

4 

Melakukan analisis keuangan setiap 

kegiatan atau program selesai 

dilaksanakan. 

     

5 

Membuat laporan kepada atasan setiap 

kegiatan atau program yang telah 

dilaksanakan 

     

6 
Melakukan pengecekan terhadap 

jalannya program 

     

7 

Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol 

dengan ukuran atau indikator kinerja 

yang jelas untuk menilai tingkat 

keberhasilan suatu kegiatan atau 

program. 

     

8 

Kegiatan / program yang disusun telah 

mengakomodir setiap perubahan dan 

tuntutan yang ada di masyarakat. 

     

9 

LAKIP digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam merencanakan 

program/kegiatan selanjutnya dan 

diterbitkan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 
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LAMPIRAN 

 

Gambar :4.8 

Model Penelitian 
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Gambar: 4.9 

Model Yang akan digunakan Untuk Menguji 

II. Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

X2 <--- X1 ,786 ,124 6,342 *** par_30 

X3 <--- X1 ,241 ,145 1,667 ,095 par_31 

X3 <--- X2 ,559 ,155 3,595 *** par_34 

X4 <--- X1 ,009 ,114 ,082 ,935 par_32 

X4 <--- X2 ,299 ,152 1,966 ,049 par_35 

X4 <--- X3 ,507 ,133 3,801 *** par_37 

X5 <--- X1 ,143 ,168 ,849 ,396 par_33 

X5 <--- X2 -,116 ,230 -,507 ,612 par_36 

X5 <--- X3 ,227 ,217 1,046 ,296 par_38 

X5 <--- X4 ,801 ,262 3,058 ,002 par_39 

X1.

5 
<--- X1 1,000 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

X1.

4 
<--- X1 ,943 ,123 7,688 *** par_1 

X1.

3 
<--- X1 ,970 ,130 7,484 *** par_2 

X1.

2 
<--- X1 ,880 ,123 7,183 *** par_3 

X1.

1 
<--- X1 ,760 ,118 6,448 *** par_4 

X2.

5 
<--- X2 1,000 

    

X2.

4 
<--- X2 1,166 ,135 8,615 *** par_5 

X2.

3 
<--- X2 1,055 ,152 6,963 *** par_6 

X2.

2 
<--- X2 ,908 ,136 6,658 *** par_7 

X2.

1 
<--- X2 ,731 ,120 6,085 *** par_8 

X3.

5 
<--- X3 1,000 

    

X3.

4 
<--- X3 1,056 ,100 10,570 *** par_9 

X3.

3 
<--- X3 1,177 ,103 11,402 *** par_10 

X3.

2 
<--- X3 1,123 ,116 9,674 *** par_11 

X3.

1 
<--- X3 1,095 ,103 10,601 *** par_12 

X1.

6 
<--- X1 ,907 ,125 7,241 *** par_13 

X4.

2 
<--- X4 1,000 

    

X4.

3 
<--- X4 ,965 ,109 8,849 *** par_14 

X4.

4 
<--- X4 ,731 ,151 4,854 *** par_15 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

X4.

5 
<--- X4 ,920 ,202 4,556 *** par_16 

X4.

6 
<--- X4 1,135 ,131 8,698 *** par_17 

X4.

1 
<--- X4 ,884 ,100 8,879 *** par_18 

X5.

2 
<--- X5 1,000 

    

X5.

3 
<--- X5 ,901 ,142 6,337 *** par_19 

X5.

4 
<--- X5 1,109 ,128 8,645 *** par_20 

X5.

5 
<--- X5 ,950 ,116 8,164 *** par_21 

X5.

6 
<--- X5 1,081 ,127 8,544 *** par_22 

X5.

1 
<--- X5 ,881 ,154 5,711 *** par_23 

X4.

7 
<--- X4 ,835 ,132 6,347 *** par_24 

X4.

8 
<--- X4 ,816 ,131 6,234 *** par_25 

X4.

9 
<--- X4 ,882 ,125 7,048 *** par_26 

X5.

7 
<--- X5 ,797 ,110 7,236 *** par_27 

X5.

8 
<--- X5 ,861 ,125 6,891 *** par_28 

X5.

9 
<--- X5 ,880 ,131 6,719 *** par_29 
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a. Lolos Seleksi sebagai Reviewer DP2M-DIKTI, Surat Nomor:925/D3/PL/2010 tertanggal 17 

Mei 2010, Perihal: Pengumuman Hasil Seleksi Reviewer DP2M di sahkan oleh Suryo 

Hapsoro Tri Utomo, (Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat). 

b. Lulus seleksi Assesor BAN-PT Nomor 1602/BAN-PT/Pengumuman /XII/2010, tentang 

Pemberitahuan Hasil Seleksi Assesor, tertanggal: 21 Desember 2010, yang ditantadatangi 

oleh Kamanto Sunarto (Ketua Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) 

c. Memenangkan Hibah Kompetensi  yang didanai oleh DP2M-Dikti Tahun 2009 sebesar 

Rp.79.965.000,- dengan Judul: Pemetaan dan Perancangan Rantai Pasok (supply Chain) 

Industri Kreatif Kota Bandung. 

d. Memenangkan Hibah PHKI-DPT, Tahun 2009-2012 dengan tema: Peningkatan Kualitas dan 

Relevansi Pendidikan di Pokiteknik Pos Indonesia Melalui Aliansi Program-Program 

Akademik Dengan Mitra Industri, dengan Dana Hibah sebesar Rp. 7.909.000.000,-sebagai 

Ketua Pelaksana. 

e. Memenangkan Hibah Stranas,yang didanai oleh DP2M-Dikti Tahun 2012 sebesar 

Rp.90.000.000,- dengan Judul: Model Pemetaan dan Perancangan Pendapatan Asli Daerah 

Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 

f. Memenangkan Hibah MP3I (PENPRINAS 2011-2025) didanai oleh DP2M-Dikti Tahun 2012 

sebesar Rp.120.000.000,-,- dengan Judul: Model Pemetaan dan Pemberdayaan Berbasis 

Enterpreneurship Pedagang kaki Lima (PKL) Untuk Mewujudkan daya saing Produk 

Kuliner Pada Industri Kreatif Serta daya Tarik Wisatawan Mancanegara dan Tata Kota 

pemerintahan Yang Bersih, Indah dan Nyaman. 

g. Memenangkan Hibah bersaing  didanai oleh DP2M-Dikti Tahun 2012 sebesar Rp.45.000.000,-

dengan judul: Model Perancangan Good Governance Goverment Untuk Mewujudkan 

Kinerja Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi Pada 

Pemerintahan Kota Depok. 

h. Sebagai Ketua pelaksana dan Penanggung Jawab Hibah PHKI selama 3 Tahun dengan dana 

;Rp.5.800.000.000,-(Lima Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) 

 

Diseminasi yang Pernah Dilakukan: 

a. Dilaksanakan UGM, pada Seminar Nasional SMART 2010, di cetak dalam Proceding dan 

ISBN 978-602-97567-4-6, pada tanggal 29 Juli 2010 Pada Jurusan teknik Mesin danIndustri 

Fakultas Teknik, UGM Yogyakarta. 

b. Dilaksanakan di Politeknik Telkom Bandung, Peserta Dosen 

c. Dilakukan di Politeknik Pos Indonesia Peserta Dosen dan Mahasiswa. 
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Pendidikan dan Pembelajaran  (tiga tahun terakhir) 

No 
Kegiatan Pendidikan dan 

Pembelajaran 
Bentuk Tempat/ Instansi Tanggal Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

1 

Mengajar  di Politeknik Pos 

Indonesia Jurusan Akuntansi 

(Dosen Tetap) 

SK 

Mengajar 

Politeknik Pos 

Indonesia 

Semester Genap 

2008/2009 
65 mahasiswa 

Mengajar  di Politeknik Pos 

Indonesia (Dosen Tetap) 

SK 

Mengajar 

Politeknik Pos 

Indonesia 

Semester Ganjil 

2009/2010 
71 mahasiswa 

Mengajar  di Politeknik Pos 

Indonesia Jurusan Akuntansi 

(Dosen Tetap) 

SK 

Mengajar 

Politeknik Pos 

Indonesia 

Semester Genap 

2009/2010 
70 mahasiswa 

Mengajar  di Politeknik Pos 

Indonesia Jurusan Akuntansi 

(Dosen Tetap) 

SK 

Mengajar 

Politeknik Pos 

Indonesia 

Semester Ganjil 

2010/2011 

123 

mahasiswa 

Mengajar Program S1 Trisakti 

Jakarta - Jurusan Akuntansi 

Undangan 

, 

1/RT/@.03/

FE/II/2009 

 

Trisakti 

Semester 

Semester ganjil 

2009/2010  

35 

Mahasiswa                 

Mengajar Program S1 Untar 

Jakarta-Jurusan akuntansi 

SK 1694-

D/TU/FE-

UNTAR/V

III/2009 

Untar 
Semester ganjil 

2009/2010 

55 

Mahasiswa 

Mengajar  di Pascasarjana –

MAKSI Trisakti Jakarta 

Undangan 

Melalui 

SMS 

MAKSI-TRISAKTI 

Semester 

Semester ganjil 

2009/2010 

20 Mahasiswa 

Mengajar  di Pascasarjana –

MAKSI UNTAR Jakarta 

Undangan 

Melalui 

SMS 

MAKSI-UNTAR 

Semester 

Semester ganjil 

2009/2010 

12 Mahasiswa 

 

Mengajar di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

Prodi Akuntansi S1 

SK Rektor 

Nomor: 

063/A.3-

II/BA/X/20

12 

Prodi Akuntansi 

(S1) 

Semester Ganjil 

2012/2013 

6 Kelas x 42 

orang 

mahasiswa 

 

Mengajar di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

Prodi Vokasi Akuntansi Terapan 

SK Rektor 

Nomor: 

064/A.3-

II/BA/X/20

12 

Prodi Vokasi 

Akuntansi 

(D3) 

Semester Ganjil 

2012/2013 

3 Orang 

mahasiswa 

2. 

Bimbingan: Seminar mahasiswa; 

KKN; Praktik Kerja 

Lapangan;magang 

SK Dosen 

Pembimbi

ng PKL 

Politeknik Pos 

Indonesia 

Semester Genap 

2008/2009 
8  mahasiswa 
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SK Dosen 

Pembimbi

ng PKL 

Politeknik Pos 

Indonesia 

Semester Genap 

2009/2010 
5  mahasiswa 

3. 
Bimbingan Disertasi/Tesis/ 

Skripsi/Tugas Akhir/Lap Akhir 

SK Dosen 

Pembimbi

ng Tugas 

Akhir 

Politeknik Pos 

Indonesia 

Semester Genap 

2008/2009 
13 mahasiswa 

SK Dosen 

Pembimbi

ng Tugas 

Akhir 

Politeknik Pos 

Indonesia 

Semester Genap 

2009/2010 
22 mahasiswa 

3 

Mengembangan bahan ajar (buku 

ajar, diktat, modul, penuntun 

praktikum,praktik) 

Buku  
Politeknik Pos 

Indonesia 
2010 

Good Corporate 

Governance 

ISBN : 978-979-

19120-0-6 

Modul 
Politeknik Pos 

Indonesia 
2008 

Akuntansi Biaya 

1 :  

Buku Ajar 
Politeknik Pos 

Indonesia 
2010 

Akuntansi Biaya 

2 : Teori  & Soal 

Jawab 

Modul 
Politeknik Pos 

Indonesia 
2009 

Metodologi 

Penelitian 

Modul PDC Telkom 2009 
Sistem Informasi 

Akuntansi 

 

Publikasi ilmiah  (tiga tahun terakhir) 

No. Judul Karya Ilmiah 
Posisi 

Penulis 
Judul Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 

Penelitian yang 

dipublikasikan 
 

 
 

a. Dalam Bentuk Buku   Monograf/Referensi 

b. Jurnal/Majalah Ilmiah 

Penulis 

Anggota 

Pengaruh Tingkat Suku 

Bunga Kredit Konsumtif 

Terhadap Jumlah Kredit 

Konsumtif Yang Disalurkan 

Bank X 

Jurnal Akuntansi Tahun I 

Nomor 02, Juli 2009 

ISSN : 1979-8334 

Penulis 

Utama 

Pengaruh Penganggaran 

Partisipatif Terhadap Kinerja 

Primer Koperasi Angkatan 

Darat RINDAM “X” 

Jurnal Akuntansi Tahun II 

Nomor 03, Februari 2010 

ISSN : 1979-8334 

c. Melalui Seminar 
Penulis 

Utama 

Pemetaan dan Perancangan 

Rantai Pasok (Supply Chain) 

Seminar Nasional “To 

meet The Industrial 
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Industri Kreatif Kota 

Bandung 

Requirement with 

Campus”, Politeknik 

Telkom, 17 Desember 

2009 

Penulis 

Utama 

Pemetaan dan Perancangan 

Rantai Pasok (Supply Chain) 

Industri Kreatif Kota 

Bandung 

Seminar Nasional 

“Seminar on Application 

and Research in Industrial 

Technology 2010”, UGM, 

29 Juli 2010 

Pengabdian pada Masyarakat  (tiga tahun terakhir) 

No. 
Kegiatan Pengabdian pada 

Masyarakat 
Tahun Khalayak Sasaran/ Kerjasama Lama Kegiatan 

1 2 3 4 5 

1. 
“Pengembangan Usaha Kecil Bagi 

Masyarakat” 
2010 

Warga RW 11 Cipagalo 

Kel.Sukamiskin Kec.Arcamanik 

Bandung 

21 Januari 2010 

2. 

Sebagai Nara Sumber: Workshop 

Implementasi Sofware Sistem 

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam 

Rangka Memenuhi PP Nomor 72 

Tahun 2005 &PERMENDAGRI 

No.37 Tahun 2007 Angkatan II, 28-

31 Desember 2012  

2012 
Tembilahan-Kab Indragiri Hilir-

Riau 

28-31 Desember 

2012 

3. 

Sebagai Nara Sumber: Workshop 

Implementasi Sofware Sistem 

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam 

Rangka Memenuhi PP Nomor 72 

Tahun 2005 &PERMENDAGRI 

No.37 Tahun 2007 Angkatan I, 24-

27 Desember 2012  

2012 
Tembilahan-Kab Indragiri Hilir-

Riau 

24-27  Desember 

2012 
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Kegiatan Penunjang (tiga tahun terakhir) 

No Jenis Kegiatan Tahun 

Posisi dalam 

Kegiatan 

(Pembimbing/ 

Pokja) 

Keterangan (Surat Keputusan) 

1 2 3 4 5 

1 

Menjadi anggota: dalam Badan 

Perguruan; Lembaga Pemerintah; 

Organisasi Profesi; antar 

Lembaga; Delegasi Nasional di 

Pertemuan Internasonal 

4 Oktober 2010 
Badan 

Penasehat 

Keputusan Ketua Pengurus Pusat 

APTIKOM , Nomor.27/SK/Pengurus-

Wilayah/2010 tentang Penetapan 

Kepengurusan Aptikom Wilayah 

Daerah Jawa Barat dan Banten 

21 Desember 

2010 

Assesor BAN-

PT 

Surat BAN-PT, Nomor: 1602/BAN-

PT/Pengumuman/XII/2010 

17 Mei 2010 
Reviewer 

PD2M -DIKTI 
Surat Nomor: 925/D3/PL/2010 

2 Berperan Aktif dalam Pertemuan 

Ilmiah 
   

Marketing Idea Competition 2010 2010 Peserta 
Sertifikat, Yamaha di Jakarta 18 Mei 

2010 

SMART 2010 (Seminar Aplication 

and Reserach In Industrial 

Technology 

2010 pemakalah 

Sertifikat, seminar on aplication and 

Research in Industrial Technology “ 

Peran Industri Dalam Menghadapi 

AFTA. 

Markplus Workshop 2010 Peserta 
Serifikat, Building & Managing 

Community Marketing 

Seminar sehari, Asperindo 

(Asosiasi Perusahaan Jasa  

Pengiriman Ekspres Indonesia ) 

2010 Peserta 
Sertifikat, Opportunity and Challenge 

of National Post and Logistics Industry 

Worshop Kurikulum 2010 Peserta 
Sertifikat, Workshop Kurikulum Teknik 

Informatika Poltekpos 

Worshop, Pelatihan dan sertifikasi 

Audit (CISA) dalam rangka PHKI 

Poltekpos  3 Juni – 3 Juli 2009 

2009 Peserta 
Sertifikat, dari PT. MitraNet Mitra 

Utama 

Worshop, Pelatihan dan Sertifikasi 

Informasi Scurity Manager(CISM) 

dalam rangka PHKI Poltekpos  3 

Juli –  17 Juli 2009 

2009 Peserta 
Sertifikat, dari PT. MitraNet Mitra 

Utama 

Seminar Sehari 2009 Peserta Sertifikat, Politeknik Telkom 

Lokakarya 2009 Pembicara Tip and Trik Menembus Hibah Dikti 

Workshop  2009 Peserta  Sertifikat, Enterpreneurial Learning 
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Process Worshop in Prasetya Mulya 

Business School 

Pelatihan Ilmiah 2008 Peserta 
Sertifikat, oleh DP2M Dikti dan LPPM 

UNJ 

Pelatihan (Training) 2008 Peserta 

Sertifikat, Pelatihan  dua hari tentang” 

Strategi Corporate Culture and Change 

Management” 

Workshop  2008 Pembicara 
Sertifikat, Pelatihan tentang Advantage 

Budgeting and Control 

Penataran 2007 Peserta 

Sertifikat “ Penataran 

Manaejemen Partisipasi Dalam 

Meningkatkan Kualitas PTS di 

Lingkungan Kopertis 4 Jabar dan 

Banten  

Seminar 2007 Peserta 
Sertifikat, Knowledge Management 

System Dalam Peningkatan Kualitas” 

Lokakarya kepemimpinan 2007 Peserta 

Sertifikat, “Lokakarya Kepemimpinan, 

Manajemen, Penetaan kelembagaan PT 

Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi di 

Lingkungan Kopertis 4 Jabar dan 

Banten”  

Seminar 2007 Pembicara 

Piagam penghargaan” Sebagai Pemateri 

dalam Acara Seminar Methodologi 

Penelitian Jurusan MN,KP dan MP FE-

UNIKOM 

Workshop 2006 Peserta 
Sertifikat, “Tentang Balanced scorecard 

Development” 

3 
Mempunyai Prestasi di Bidang 

Olah Raga/ Humaniora 
   

 Dies natalis Poltekpos ke 10 2011 Pemain 
Juara II Beregu Putra cabang 

Bulutangkis 

 

Keterangan lain yang dianggap perlu: 

 

 Sebagai nara sumber untuk perusahaan tentang Planning Financial and Decision making  di 

MBT-Consulting mulai 2006 – sekarang 

 Sebagai nara sumber di PT Abdi Sistematika, tentang akuntansi pemerintahan  untuk 

Kabupaten dan Kota Di Indonesia 2002-Sekarang 

 Sebagai nara sumber pada Miko Global Consulting  tentang Capital Budgeting (2002-
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Sekarang). 

 Sebagai nara sumber pada Supracenter tentang Tip and Trik Bidang Penelitian dan 

Implementasi Sistem Keuangan Desa berbasis Software.2012-Sekarang 

 Sebagai Nara Sumber di CV.Miko Global Consulting terkait Brevet Pajak A, dan B tahun 2002-

Sekarang. 

 Sebagai nara sumber di Perguruan Tinggi, tentang Tip and Trik menembus hibah DP2M Dikti 

( Politeknik Pos Indonesia, UNTAR, TRISAKTI, UIN-Jakarta, Universitas Kajuruan Malang , 

Universitas Widyagama Malang, Universitas YAPIS Merauke, STIE Bank BPD Jateng dll). 

 Sebagai Pembimbing Tenaga ahli Penelitian Dosen Fakultas Ekonomi UNTAR 2010/2011. 

 Sebagai Ketua Jurusan Akuntansi/Prodi Akuntansi  STIE Bank BPD Jateng 1999-2001 

 Sebagai Ketua Jurusan Akuntansi/Prodi Akuntansi Politeknik Pos Indonesia 2003-2005 

 Sebagai Pembantu Direktur I (Bidang Akademik)Politeknik Pos Indonesia 2006-2008 

 Sebagai Direktur Politeknik Pos Indonesia 2009-20012 

 Sebagai Dosen tetap Fakultas Ekonomi/Prodi akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta 2012- Sekarang 

 Staf ahli Sekretariat dan Tim kerja Pada Tim pengembangan Sistem Logistik Nasional pada 

Menko Perekonomian SK.Nomer: KEP-27/D.IV.M.EKON/07/2012 Pada Diputi Bidang 

Koordinasi Industri dan Perdagangan Kemenko Perekonomian. 

 Sebagai Assesor BAN-PT  dari Tahun 2009  -  Sekarang 

 Sebagai Reviewer DP2M-DIKTI 2008 – Sekarang  

 Dosen Tetap Prodi Akuntansi Universitas Muhammadyah Yogyakarta Per 1 Oktober 2013. 

 
 

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

 

 

Yogyakarta, 10 September 2016 
 

 

 

 

Dr. Bambang Jatmiko, SE., M.Si. 
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Anggota Peneliti (2) 

 

Nama   : Misbahul Anwar 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Agama  : Islam 

Tempat, tgl lahir : Banyumas, 16 September 1967 

Alamat kantor : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  

  Jl Lingkar Selatan Tamantirto Yogyakarta  

     Telp. 0274-387656, Fax. 0274-387646 

Alamat rumah : Perum Nogotirto V, Jl. Arwana K 87, Nogotirto, Gamping,   

Sleman, Yogyakarta 55292 

HP      : 081904023916 

e-mail     : misbahulanwar@yahoo.com  

 

A. Riwayat Pendidikan : 

No Sekolah Lokasi Tahun Lulus 

1 Magister UNAIR Surabaya 1998 

2 Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto 1991 

3 SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto 1986 

4 SMP Negeri 4 Purwokerto 1983 

5 SD Negeri Cilongok I Cilongok 1981 

B. Riwayat Organisasi : 

No Nama Institusi Posisi Periode 

1.  
SD Muhammadiyah Kembaran, 

Tamantirto, Kasihan, Bantul 

Ketua Dewan 

Sekolah 
2010-2011 

2.  
SD Muhammadiyah Kembaran, 

Tamantirto, Kasihan, Bantul 

Ketua 

Pengembangan SD 
2007-sekarang 

3.  
SD Muhammadiyah Kembaran, 

Tamantirto, Kasihan, Bantul 

Wakil Ketua 

Dewan Sekolah 
2006-2010 

4.  
Pimpinan Ranting Muhammadiyah 

Tamantirto Selatan, Kasihan, Bantul 

Koordinator Seksi 

Pendidikan 
2005-sekarang 

5.  
TKIT Al Farabi Tamantirto, Kasihan, 

bantul 
Ketua Pengurus 2000-sekarang 
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No Nama Institusi Posisi Periode 

6.  
Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) 

Fakultas Ekonomi UMY 
Anggota 1998-sekarang 

 

 

Yogyakarta, 10 September 2016 

 

 

 

 

 Misbahul Anwar, SE.,MSi 

 

 


