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ABSTRAK 
 
Haryono Sukamdaru, Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman 
Aparatur Pemda atas Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Studi di 
Pemerintah Kota Probolinggo). Ketua Pembimbing: Bambang Subroto. Komisi 
Pembimbing: Endang Mardiati. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman aparatur pemda atas 
laporan keuangan berbasis akrual. Analisis dilakukan terhadap pengaruh 
pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja, dan kualitas teknologi informasi 
terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. Pengumpulan data 
dilakukan menggunakan kuesioner, yang disebarkan kepada seluruh pejabat 
penanggungjawab laporan keuangan dan pejabat penatausahaan keuangan 
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Probolinggo, sampel yang 
digunakan berjumlah 57 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah 
regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan 
pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap pemahaman laporan keuangan 
berbasis akrual. Pendidikan dan Kualitas teknologi informasi tidak berpengaruh 
terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akrual.  

 
Kata Kunci : kualitas teknologi informasi, pelatihan, pendidikan, pengalaman 

kerja, pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. 
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ABSTRACT 
 
Haryono Sukamdaru, Graduate Program, Faculty of Economy and Business 
Brawijaya University. Comprehension Factors Affecting Local Government 
Reform on Accrual Based Financial Statements (A Study in Probolinggo 
Municipality). Chairman of Supervision Commission: Bambang Subroto. Co-
Supervisor: Endang Mardiati. 
 
This study aimed to analyze the understanding of local government officials on 
the accrual-based financial statements. The analysis conducted on the effect of 
training, education, working experience, and the quality of information technology 
to comprehending accrual-based financial statements. Data is collected using 
questionnaires, and distributed to all officials responsible for financial statements 
and financial administration officials in all working units (SKPD) in Probolinggo 
Municipality, and samples used were 57 respondents. Data analysis method 
used is multiple regression. The result of this study indicates that the training and 
working experience positively influences on the comprehension of accrual-based 
financial statements. The quality of education and information technology does 
not affect the comprehension of accrual-based financial statements.  

 
Keywords : accrual based financial statements comprehension, education, 

quality of information technology, training, working experience 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Organisasi sektor publik di berbagai dunia telah terlibat dalam strategi 

perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka meningkatkan 

akuntabilitas keuangan, efisiensi dan efektifitas. Perubahan tersebut telah 

mengubah sistem manajemen tradisional sektor publik yang awalnya terkesan 

birokratis, kaku dan hirarkis menjadi manajemen sektor publik yang lebih 

mengakomodasi pasar dan fleksibel. Perubahan pada manajemen sektor publik 

tersebut dikenal dengan nama New Public Management (NPM). 

NPM berasal dari teori manajemen yang menganggap bahwa praktik 

bisnis profitabel lebih baik jika dibandingkan dengan praktik manajemen di sektor 

publik. Untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik 

dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, 

seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi 

perusahaan-perusahaan publik (Mardiasmo, 2002). 

Di Indonesia Pengadopsian NPM dalam bidang reformasi keuangan 

negara dimulai dengan diberlakukannya paket undang-undang bidang keuangan 

negara (Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara). Salah satu ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara yaitu mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

sebagai landasan penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah. 

UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan 

pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 

tahun sejak diterbitkannya Undang-undang tersebut. Sebagai pedoman 
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pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengganti PP No. 24 Tahun 2005. Pada 

PP No. 71 Tahun 2010 batas waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara 

penuh (full accrual) diundur sampai dengan tahun 2014. 

Opini atas penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kota 

Probolinggo yaitu Wajar Dengan Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan Kota 

Probolinggo Tahun 2015 menyebutkan beberapa penyebab opini WDP yaitu 

lemahnya sistem pengendalian intern dan temuan kepatuhan terhadap 

perundang-undangan. Selain itu, Koran Madura (2016) menjelaskan bahwa 

perubahan sistem pelaporan dari berbasis kas ke akrual menjadi penyebab 

Pemerintah Kota Probolinggo mendapat opini WDP. Hal ini mengindikasikan 

bahwa perlunya pemahaman dari aparatur pemerintah kota probolinggo terkait 

dengan sistem laporan keuangan berbasis akrual. 

Beberapa penelitian di Indonesia tentang laporan keuangan berbasis 

akrual diantaranya dilakukan Mulyana (2009) menjelaskan bahwa laporan 

akuntansi akrual dapat memberikan evaluasi kinerja pemerintah untuk mengukur 

efisiensi dan efektivitas pengunaan sumber daya. Pemahaman standar akuntansi 

pemerintahan yang berbasis akrual harus didukung oleh sumber daya manusia 

yang memiliki kinerja tinggi. Sumber daya yang memadai memiliki andil yang 

cukup besar dalam menentukan perkebangan dan kemajuan organisasi.  

Indikator sumber daya manusia dapat diukur dengan tingat pendidikan, menurut 

Cahyadi (2009) bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dengan kapasitas 

pendidikan yang tinggi  akan dapat membantu dalam penyelesaian tugas 

terutama saat penyusunan anggaran dan laporan keuangan daerah. Pengukuran 

sumber daya yang lainnya yaitu adanya pelatihan sebagai potensi dalam 

pengembangan kemampuan atas pemahaman laporan keuangan berbasis 

akrual. Malik (2010) mengemukakan bahwa pelatihan mempunyai dampak pada 
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informasi yang dihasilkan yaitu penyajian informasi akuntansi yang berkualitas 

sejalan dengan tujuan organisasi. Pengalaman kerja sebagai suatu alat ukur 

sumber daya manusia dikemukakan oleh penelitian Purnamasari (2005) bahwa 

pegawai dengan pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam 

mendeteksi kesalahan saat penyajian laporan keuangan. 

Penelitian mengenai pemahaman dan juga keberhasilan penerapan 

sistem akuntansi akrual banyak dilakukan dan memiliki hasil yang berbeda-beda. 

Penelitian yang memberikan hasil bahwa sumber daya manusia yang diukur 

dengan keikut sertaaan pelatihan, pengalaman kerja dan latar belakang 

pendidikan dalam pemahaman serta kesuksesan penerapan akuntansi akrual 

diantaranya yaitu :  Windels & Christiaens (2008), Halen & Astuti (2013), Lelono 

(2014), serta Supra (2016). Hasil penelitian yang berbeda di kemukakan oleh 

Rizkianci (2016) dan Parananda (2015). 

Penelitian Halen & Astuti (2013) memberikan hasil bahwa tingkat 

pelatihan, pemahaman dan pendampingan berpengaruh terhadap penerapan 

accrual basis dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jember yang 

dilakukan pada 19 dinas SKPD kabupaten Jember.  Windels & Christiaens 

(2008) memberikan hasil penelitian bahwa tingkat pendidikan eksekutif dan staf 

mempunyai dampak positif terhadap tingkat adopsi reformasi. Supra (2016) 

melakukan penelitian pada SKPD Musi Banyusin dengan sampel sejumlah 123 

responden menjelaskan bahwa tingkat pendidikan, pelatihan dan kualitas 

informasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerapan SAP berbasis 

akrual. Lelono (2014) menjelaskan bahwa pada dinas lingkungan pemerintahan 

Kota Salatiga dengan menarik sampel sejumlah 42 responden menunjukkan 

bahwa perbedaaan pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan 

berbasis akrual mempunyai tingkat yang berbeda-beda dengan melihat dari 

pendidikan, pelatihan yang diikuti dan pengalaman kerja. Hasil penelitian yang 
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berbeda didapat dari penelitian Rizkianci (2016) memberikan hasil bahwa 

pelatihan, sumber daya manusia dan komitmen organisasi tidak berpengaruh 

dalam kesiapan penerapan SAP basis akrual pada daerah provinsi kepulauan 

Riau, tetapi teknologi informasi mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam 

penerapan SAP berbasis akrual. Parananda (2015) menyatakan bahwa tingat 

pendidikan dan masa kerja tidak berpengaruh terhadap penerapan sistem 

akuntansi pemerintah daerah pada kabupaten Ngawi dan Pacitan. 

 

1.2 Motivasi Penelitian 

 Motivasi dalam penelitian yaitu menguji kembali faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemahaman aparatur pemerintahan dalam penerapan akuntansi 

berbasis akrual sebagai dasar laporan keuangan pemerintahan. Hasil penelitian 

yang berbeda mengenai faktor tingkat pemhaman akuntansi akrual menjadikan 

peneliti ingin menguji kembali beberapa faktor tersebut. Pemerintah Kota 

Probolinggo sebagai objek penelitian karena sepengetahuan peneliti sampai 

sejauh ini belum menemukan adanya penelitian faktor yang mempengaruhi 

pemahaman atas laporan keuangan berasis akrual di Pemerintah Kota 

Probolinggo. Selain hal tersebut, penurunan opini WTP menjadi WDP sejak 

penerapan basis akrual di Kota Probolinggo menjadikan peneliti ingin 

mengetahui faktor yang mendukung atas pemahanan laporan keuangan berbasis 

akrual. Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian Supra 

(2016) dengan menambahkan variabel pengalaman kerja. Alasan peneliti 

menambahakan variabel pengalaman kerja yaitu apabila seseorang mempunyai 

pengalaman yang lebih terhadap pekerjaan yang ditekuninya maka semakin 

terampil dan sempurna pola pikir dan bertindak dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan  (Puspaningsih, 2004). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin terampil 

aparatur dengan pola pikir yang sempurna dalam bertindak untuk mencapai 
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tujuan akan menambah pemahaman terhadap laporan keuangan berbasis 

akrual. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan 

berbasis akrual? 

2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman laporan 

keuangan berbasis akrual? 

3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap pemahaman laporan 

keuangan berbasis akrual? 

4. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap pemahaman laporan 

keuangan berbasis akrual? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Menguji dan Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap pemahaman 

laporan keuangan berbasis akrual. 

2. Menguji dan Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. 

3. Menguji dan Menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap 

pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. 

4. Menguji dan Menganalisis pengaruh kualitas informasi terhadap 

pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. 
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1.5 Konstribusi Penelitian 

Penelitian ini memberikan 2 (tiga) kontribusi yaitu: kontribusi teori dan 

kontribusi praktik : 

1.5.1 Konstribusi Teori 

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk menambah kajian akuntansi 

sektor publik dan memberikan bukti empiris atas praktik sistem akuntansi 

berbasis akrual yang diadopsi dari konsep NPM, menambah kajian tentang 

akuntansi keperilakuan, dan teori pembelajaran yang menjadi dasar penelitian. 

Secara rinci, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kajian 

akuntansi sektor publik, khususnya pemahaman aparatur pemda atas 

pengadobsian akuntansi kas basis menjadi akrual. Hasil penelitian  menunjukkan 

dengan pelatihan dan pengalaman kerja yang dimiliki seseorang dapat 

menambah pemahaman terhadap laporan keuangan berbasis akrual. Dengan 

demikian, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pengembangan akuntansi 

keperilakuan dan teori pembelajaran.  

1.5.2 Konstribusi Praktik 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kebijakan dan bukti empiris 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman aparatur pemda atas 

laporan keuangan berbasis akrual yaitu pelatihan dan pengalaman kerja. 

Pelatihan dan pengalaman kerja dapat digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap laporan keuangan berbasis akrual. Dengan demikian, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah Kota 

Probolinggo agar dapat meningkatkan pelatihan dan pengalaman kerja aparatur 

atas penerapan akuntansi berbasis akrual. Harapan kedepannya pemerintah 

Kota Probolinggo dapat dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan 

transparan sehingga dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

 
2.1 Pemahaman Laporan Keuangan Berbasis Akrual 

Pemahaman dapat diartikan sebagai usaha untuk menafsirkan dan 

mengungkapkan makna sesuatu pada simbol-simbol, simbol-simbol ini dapat 

dikatakan berasal dari pemaknaan manusia atau sesuatu, sehingga memaknai 

simbol berarti usaha untuk menyingkap dan menangkap sesuatu yang 

terkandung dalam simbol itu (Raharjo, 2008).  

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia (2005) pemahaman 

merupakan sesuatu hal yang dipahami dan dimengerti dengan benar. Adapun 

menurut Suharsimi (2009) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) 

yaitu bagaimana seseorang membedakan, mempertahankan,menduga 

(estimates), memperluas, menerangkan,menyimpulkan, memberikan contoh, 

menggeneralisasikan, memperkirakan, dan menuliskan kembali. 

Setiap organisasi atau entitas memiliki pedoman dalam melaksanakan 

kegiatannya, salah satunya yaitu dalam penyusunan laporan keuangan. Di 

pemerintah terdapat Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang patut dipahami dan dilaksanakan oleh setiap entitas 

pemerintahan. Sehingga pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan 

yang akuntabel dan dapat meraih opini WTP. 

Pemahaman laporan keuangan berbasis akrual yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini yaitu mengerti mengenai penyajian: (a) Laporan 

Operasional,Neraca, LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas,Laporan 

Perubahan Ekuitas dan CALK, (b) mengerti terhadap informasi posisi dan 

perubahan sumber daya ekonomi serta kewajiban (c) mengerti laporan keuangan 

berbasis akrual menyediakan informasi sumber, alokasi, dan sumber daya 
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ekonomi, (d) mengerti laporan keuangan berbasis akrual menyediakan informasi 

ketaatan realisasi anggaran, (e) mengerti  terhadap cara entitas pelaporan 

keuangan mendanai aktivitasnya dan mendanai kas, (f) mengerti dan bisa 

menyediakan informasi potensi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan 

pemerintahan, (g) mengerti tentang pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas, (h) 

mengerti mengenai pengakuan pendapatan, (i) mengerti mengenai pengakuan 

beban, dan (j) mengerti penyajian informasi laporan operasional beban akrual 

yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program/kegiatan pelayanan 

 

2.2 Teori Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kejadian dapat terjadi setiap saat. 

Pembelajaran diartikan suatu perubahan sikap perilaku relatif tetap yang terjadi 

setiap waktu (Weiss, 1990). Pembelajaran bukan hanya dilakukan dan diperoleh 

dari lingkungan sekolah ataupun dari lingkungan pendidikan, namun 

pembelajaran bisa terjadi setiap saat. Terdapat tiga komponen yang terlibat 

dalam definisi pembelajaran, antara lain: (a) pembelajaran yang melibatkan 

perubahan; (b) perubahan harus bersifat tetap; serta (c) perlu pengalaman, yang 

bisa di dapat secara langsung melalui latihan atau pengamatan, maupun 

diperoleh secara tidak langsung.  

Selanno (2014) yang menjelaskan bahwa pembelajaran dapat 

mengakibatkan perubahan. Organisasi mempunyai sudut pandang bawasannya 

pembelajaran bisa berdampak baik dan bisa berdampak buruk, karena sebagian 

orang belajar perilaku yang kurang baik dan ada belajar perilaku yang baik. 

Perubahan harus relatif stabil, hal ini dapat mengilustrasikan bahwa perubahan 

yang selama ini bersifat sementara akan relatif gagal. Oleh sebab itu 

pembelajaran yang meminggirkan suatu perubahan akan berdampak kelemahan. 

Ketiga, menginterpretasikan berfokus pada perilaku, pembelajaran berproses 

http://www.persamaankata.com/6645/menginterpretasikan
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pada saat  terjadi tindakan, perubahan langsung dijelaskan apabila pembelajaran 

terjadi dengan perubahan perilaku pada individu. 

 Menurut Robbins & Judge (2008) teori pembelajaran terdapat 3 (tiga)  

yaitu:  

1. Pengondisian Klasik (Classical Conditioning) merupakan suatu jenis 

pengondisian di mana individu menanggapi rangsangan objek yang 

diterima sebagai respon terhadap sesuatu yang diamati. Pengondisian 

dalam hal ini bersifat pasif, dimana sesuatu yang terjadi akan 

menimbulkan reaksi terhadap diri kita dengan cara tersendiri. Perilaku 

dilakukan secara sadar dan bukanlah suatu bayangan. Pengondisian 

klasik didapat melalui pendidikan formal. 

2. Pengondisian Operan (Operant Conditioning), adalah suatu jenis 

pengondisian memperoleh sesuatu yang diinginkan maupun menghindari 

sesuatu yang tidak dikehendaki. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku 

merupakan manfaat dari konsekuensinya. Perilaku operan merupakan 

perilaku yang dilakukan dengan ikhlas atau yang dipelajari serta 

merupakan kebalikan dari perilaku yang tidak dipelajari atau refleksi. 

Konsep pengondisian operan adalah salah satu bagian dari konsep 

mengenai pemahaman perilaku (behaviorism) yang menyatakan bahwa 

perilaku mengikuti stimulus dengan cara yang relatif tidak dapat 

diperkirakan. Konsep yang ada dipikiran dan perasaan tidak 

diperhitungkan. Artinya, individu belajar mengasosiasikan respon dan 

rangsangan, akan tetapi pikiran sadar indidvidu terhadap asosiasi ini 

adalah tidak penting.  

3. Pembelajaran Sosial merupakan pandangan dimana seseorang bisa 

belajar melalui pengalaman langsung ataupun pengalaman tidak 

langsung yang telah diamati. Pembelajaran sosial merupakan 
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pengembangan dari pengondisian operan dengan mengasumsikan 

bahwa perilaku merupakan akibat dari konsekuensi. 

Dengan demikian, pembelajaran dapat meningkatkan ketrampilan, 

pengetahuan dan kompetensi individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. 

Berkaitan dengan penelitian ini, aparatur yang memperoleh pembelajaran dari 

pendidikan sekolah, pelatihan dan pengalaman kerja dapat menambah 

pemahaman  aparatur pemda terhadap laporan keuangan yang berbasis akrual. 

 

2.3 New Public Management (NPM)  

New Public Management sebagai satu pendekatan manajerial 

dikembangkan pertama kali oleh Hood (1991) sebagai upaya mentransformasi 

birokrasi lama menjadi birokrasi baru. Hughes (1994) berpendapat transformasi 

dalam NPM meliputi tanggung jawab pekerjaan, pembentukan organisasi dan 

situasi kerja yang fleksibel, tujuan organisasi dengan indikator ketercapaiannya, 

fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat sebagai fasilitator dalam 

pelaksanaannya. 

Konsep NPM menganggap bahwa praktik bisnis komersial sektor swasta 

lebih baik dibandingkan dengan sektor publik, maka untuk perbaikan kinerja 

sektor publik perlu adanya adopsi beberapa teknik dan praktik dari manajemen 

sektor swasta pada sektor publik (Mardiasmo, 2002). Dengan perubahan 

manajemen pada sektor publik maka menyebabkan adanya perubahan dalam 

sistem akuntansi sektor publik. perubahan perlu dilakukan karena sistem 

akuntansi yang berbasis kas dianggap kurang memuaskan, terutama pada 

kurangnya penyajian gambaran keuangan dalam memberikan informasi 

manajemen yang berguna dan memadai  untuk perencanaan dan proses kinerja  

(Cohen, Kaimenaki, & Zorgios, 2007).  
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Menurut Christiaens dkk. (2001; 2003) reformasi akuntansi pemerintahan 

menjadi langkah pertama dalam reformasi pemerintah sehingga dapat dianggap 

sebagai kondisi penting sebagai prasyarat untuk keberhasilan reformasi 

pemerintah di bawah frekuensi transformasi NPM, seperti reformasi manajerial 

dan organisasi. Oleh sebab itu, penerapan reformasi akuntansi yang efektif dan 

sukses berperan penting dalam keberhasilan teknik dan praktik NPM dalam 

organisasi publik. Tanpa implementasi yang cukup dan sukses, maka semua 

harapan, keuntungan,dan tujuan reformasi akan hilang karena fakta yang ada 

sistem akuntansi baru tidak akan dapat memberikan manfaat informasi 

manajerial dan keuangan yang relevan maupun akurat untuk mendukungnya 

(Christiaens & Peteghem, 2007).  

Dalam akuntansi sektor publik, ide dalam pengapilikasian akuntansi 

akrual dianggap memiliki sejumlah manfaat antara lain: (i) memberikan 

gambaran jelas tentang seluruh biaya pemerintah, program layanan dan kegiatan 

yang diberikan; pengukuran yang lebih baik untuk pendapatan dan beban; 

peningkatan terhadap proses kontrol dan transparansi, (ii) berfokus lebih besar 

pada output dan dampak jangka panjang, (iii) penggunaan dapat lebih efisien 

dan efektif terhadap manajemen sumber daya dan akuntabilitas, (iv) pengukuran 

dan pengurangan yang lebih baik dari pengeluaran publik, (v) pelaporan posisi 

keuangan organisasi sektor publik lebih baik, (vi) manajemen keuangan yang 

lebih baik; peningkatan pengukuran kinerja, perbandingan kinerja manajerial 

akan lebih baik antar periode dan organisasi dengan cara menghitung indikator 

berdasarkan bukti keuangan dan operasional yang konsisten dan komprehensif; 

(vii) perhatian lebih besar terhadap aset dan menyediakan informasi lebih 

lengkap perihal kewajiban organisasi publik baik aset maupun manajemen 

hutang; (viii) perencanaan akan lebih baik demi kebutuhan dana masa 

mendatang (ix) membantu dengan keputusan membeli/ membuat atau menyewa; 
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(x) keputusan lebih baik mengenai kelayakan pengadaan layanan; (Mellett, 2002; 

Cohen, Kaimenaki, & Zorgios, 2007; Pessina & Steccolini, 2007). 

Menurut Pollitt (2002) pengadopsian dari NPM dapat dikategorikan 

dengan empat tahap berbeda: (1) keputusan , (2) praktik , (3) pengungkapan, 

dan (4) efek dari perubahan. Dalam penelitian ini berfokus terhadap tahap praktik 

di mana konsep NPM secara teknis dipakai oleh organisasi sektor publik, 

termasuk faktor organisasi dan kontekstual yang dapat mempengaruhi 

penggunaan teknik baru dalam praktik. 

Dalam konsep NPM serta mengikuti contoh dari beberapa negara lain di 

benua Eropa dan seluruh dunia, pemerintah Indonesia telah mengalami sejumlah 

perubahan reformasi dan akuntansi keuangan selama hampir satu dekade 

terakhir untuk memenuhi tantangan globalisasi yang secara terus menerus 

meningkat. Secara khusus, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

secara obyektif pengabdosian serta implementasi sistem akuntansi akrual di 

pemerintah Indonesia dengan menilai sejauh mana pemahaman atas laporan 

keuangan berbasis akrual dan menguji faktor-faktor yang berpengaruh pada 

tingkat pemahaman aparatur atas laporan keuangan berbasis akrual. 

 

2.4 Sistem Akuntansi Akrual 

 Sistem akuntansi akrual adalah metode pencatatan transaksi atas 

pristiwa dan pengakuan biaya (beban) berdasarkan pada periode terjadinya 

peristiwa tersebut (Guthrie, 1998). Akuntansi aberbasis akrual merupakan suatu 

basis akuntansi dimana tranksaski ekonomi dicatat, diakui dan disajikan dalam 

format laporan keuangan pada saat terjadi transaksi dan tanpa memperhatikan 

waktu penerimaan kas maupun pembayarannya. Pencatatan atau disebut 

dengan recording sesuai dengan saat terjadi arus sumber daya, sehingga 

informasi dapat tersedia secara komperhensif (Simanjuntak, 2010). Dalam 
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akuntansi yang bebasis akrual, angka-angka dianggap lebih informatif bagi 

pimpinan dalam sekor publik untuk pengalokasian sumber daya yang dimilki dan 

pengambilan keputusan serta akuntabilitas.  

Beberapa negara yang menerapkan sistem akuntansi akrual diantaranya 

yaitu Australia dengan penerapan desentralisasi tanggungjawab pada level 

terendah dalam organsasi pemeritahan, penempatan manajer yang akuntable, 

konsep warga sebagai pelanggan  (Guthrie, 1998). Negara Italia juga 

menerapkan perubahan dari akuntansi tradisional yang berbasis kas dan obligasi 

menjadi akuntansi akrual, menghasilkan transparansi bidang keuangan publik 

yang lebih baik, penggunaan sumber daya dan adanya fokus pada berbagai 

kasus skandal keuangan serta korupsi dan meningkatkan akuntabilitas (Caccia & 

Steccolini, 2006). Dengan demikian akuntansi berbasis akrual sektor publik bisa 

mengaplikasiakan sistem full cost untuk seluruh aktivitas, mewujudkan efisiensi, 

mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan sasaran serta dapat 

meningkatkan kinerja. 

Keunggulan akuntansi berbasis akrual di sejumlah negara antara lain : 

a. New Zealand 

Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi lebih baik perihal 

perhitungan biaya dan manajemen aset. Akuntansi berbasis akrual juga 

memberikan manfaat kepada pengambil keputusan agar supaya 

mempertimbangkan fokus jangka panjang (Warren & Barnes, 2003). 

 

b. Australia 

Dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas, akuntansi akrual dapat 

menyajikan informasi keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan 

sumber daya efisien, didasarkan pada catatan dari seluruh transaksi serta 

peristiwa yang relevan. Selain itu, penetapan laporan anggaran menurut 
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akuntansi akrual bisa menunjukkan seluruh piutang untuk periode tahun 

yang bersangkutan dan pendapatan yang diterima, serta seluruh biaya 

yang dikeluarkan diwaktu memberikan pelayanan kepada masyarakat 

(Barton, 2009). 

 

c. Swedia 

Kontribusi akuntansi berbasis  akrual  di swedia yaitu dapat meningkatkan  

tujuan yang di inginkan manajemen keuangan di pemerintah pusat, 

membantu kinerja manajemen serta sebagai inovasi manajemen publik 

(Paulsson, 2006).  

 

2.5 Akuntansi  Berbasis Akrual di Indonesia 

 Reformasi dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia diawali dengan 

terbitnya Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. Dengan munculnya kedua undang – undang 

tersebut menyebabkan kebutuhan akan standart akuntansi pemerintah sebagai 

penyusunan dan pengaudit laporan keuangan instansi pemerintah oleh BPK. 

Tanpa standar laporan keuangan, BPK tidak bisa memberikan opini audit. 

Bentuk pertanggungjawaban APBN/APBD berupa laporan keuangan yang harus 

tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 

 Standar akuntansi pemerintahan dibuat oleh komite standar akuntansi 

pemerintahan yang bersifat independen. Penyusunan SAP berbasis akrual 

dilakukan oleh KSAP melalui proses penyusunan baku. Penyusunan PSAP 

didasarkan pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang dijadikan 

konsep dasar pengembangan dan penyusunan pengembangan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, serta dijadikan referensi untuk Komite Standar 
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Akuntansi Pemerintahan, pemeriksa, penyusun laporan keuangan,  dan 

pengguna laporan keuangan digunakan dalam mengatasi sesuatu permasalahan 

yang belum diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 Penetapan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart 

Akuntansi Pemerintahan merupakan amanat dari undang – undang keuangan 

negara. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 penggunaannya untuk 

basis kas pengakuan atas transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

Sementara untuk pengakauan aset, kewajiban dan ekuitas dana menggunakan 

basis akrual.  

Pengakuan, pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual 

menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan 

paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005 diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang 

meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.  

Pengaplikasian SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dilaksanakan sesuai 

dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PP tersebut, 

yaitu sampai dengan akhir tahun 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, 

baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan 

SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih 

diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan 

diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual. 

Pengaplikasian akuntansi berbasis akrual di Indonesia diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, maupun bagi 

masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan. Manfaat bagi pemerintah, 

antara lain untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya 

pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam 

pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar 
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informasi yang berbasis kas. Manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna 

laporan (Simanjuntak, 2010). 

 

2.6 Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan dan Teknologi 
Informasi 

 
 Terkait dengan perubahan basis penyajian laporan keuangan, dari kas 

basis menjadi basis akrual dalam penerapan PP 71 tahun 2010 maka tentunya 

tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukung diantaranya kesiapan 

pemerintah daerah dalam pelaksanaannya dan diikuti oleh SDM yang memadai 

dan infrastruktur yang cukup mendukung dalam pengaplikasian SAP yang 

berbasis akrual serta kualitas laporan keuangan yang disajikan. SDM dalam hal 

ini dimaksudkan sebagai kesiapan individu dalam organsasi dalam menyajikan 

laporan keuangan yang berkualitas, sumber daya manusia yang diharapkan 

dapat dikukur dengan tingkat pendidikan dari individu yang ada, pelatihan-

pelatihan yang diikuti termasuk pada pelatihan keuangan berbasis akrual, dan 

juga pengalaman kerja dalam menyajikan laporan keuangan. 

2.6.1 Pendidikan  

Pendidikan merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan 

seseorang termasuk peningkatan pemahaman pada suatu teori dan ketrampilan 

yang dipakai untuk memutuskan persoalan terkait kegiatan untuk mencapai 

tujuan (Oktaviani, 2009). Pendidikan mempunyai fungsi pemacu sekaligus 

penggerak terhadap potensi kemampuan aparatur dalam meningkatkan prestasi 

kerja dan nilai kompetensi seseorang pekerja dapat dibentuk melalui program  

pengembangan dan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan yang memadai dari 

seorang individu akan memberikan wawasan yang luas (Mulyawati, 2008). 

Pendidikan Menurut Tirtarahardja (2005) yaitu: jenjang pendidikan, kesesuaian 

jurusan, dan kompetensi. 
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Jenjang pendidikan yaitu tahapan pendidikan yang didapatkan dari tingkat 

perkembangan peserta didik, kemampuan yang dikembangkan dan tujuan yang 

akan dicapai. Kesesuaian ijazah adalah kesesuian jurusan pendidikan pegawai 

sesuai dengan penempatan kerja. Kompetensi merupakan  penguasaan 

terhadap tugas, penguasaan terhadap tugas, keterampilan, pengetahuan dan 

nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dengan 

demikian, jenjang pendidikan, kesesuaian ijazah dan kompetensi yang memadai 

akan menambah pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis 

akrual. 

2.6.2 Pengalaman Kerja  

 Pengalaman kerja merupakan rentang waktu yang dimiliki oleh seseorang 

dalam menjalankan tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah dilaksanakan dengan 

baik (Ranupandojo & Husnan, 2002). Pengalaman yang dimiliki oleh seseorang 

akan memberikan efek yang lebih pada pekerjaan yang ditekuninya, semakin 

terampil seseorang melakukan pekerjaan maka semakin sempurna pola berpikir 

dan bertindak salam mencapai tujuan yang ditetapkan (Puspaningsih, 2004). 

Pengalaman diartikan pula sebagai banyaknya variasi pekerjaan yang dilakukan 

seseorang dan semakin banyak pengalaman maka memungkinkan peningkatan 

kinerja (Simanjuntak, 2005). Dengan demikian, pengalaman kerja yang memadai 

dan penguasaan aparatur pemda terhadap pekerjaan maka akan menambah 

pemahaman terhadap laporan keuangan berbasis akrual. 

2.6.3 Pelatihan 

 Pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM dengan tujuan 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja sehingga meningkatkan kinerja 

pegawai (Simanjuntak, 2005). Pelatihan juga disebut sebagai suatu proses 

dimana individu mencapai kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan 

organsiasi (Mathis & Jackson, 2002). Pelatihan diartikan sebagai suatu proses 
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dalam menerima suatu keterampilan tertentu guna menyelesaikan suatu 

pekerjaan sehingga suatu tujuan dapat tercapai dengan berbagai metode yaitu 

keiuktsertaan dalam seminar, simponsium dan juga lokakarya pelatihan 

(Cahyadi, 2009). Pelatihan menurut Mangkunegara (2006) harus mengandung 

setidaknya tiga prinsip yaitu : Materi yang disampaikan harus secara sistematis, 

tahapan sesuai dengan kehendak yan dicapai, adanya penguat dan penggunaan 

konsep pembentukan. Dengan demikian, pelatihan akuntansi berbasis akrual 

yang di ikuti aparatur pemda akan menambah pemahaman terhadap laporan 

keuangan berbasis akrual. 

2.6.4 Kualitas Teknologi Informasi 

 Kualitas teknologi informasi merupakan hasil rekadaya dari manusia 

terhadap suatu proses penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima 

sehingga informasi yang dikirim lebih cepat dengan sebaran lebih luas dan 

penyimpanan lebih lama (Ishak, 2008). Kualitas teknologi informasi menurut 

Kadir & Triwahyuni, (2003) merupakan gabungan antara teknologi komputer dan 

teknologi komunikasi. Komputer merupakan sarana pengelolaan data keuangan, 

perlu adanya sistem yang sifatnya on line untuk dapat menyampaikan informasi 

keuangan yang cepat antar instansi pemerintah. Hal ini akan meningkatkan 

ketepatan waktu dan keterandalan dalam pelaporan keuangan. Pengolahan data 

menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan meningkatkan 

pemahaman aparatur atas informasi yang disampaikan. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu terkait dengan penerapan dan pemahaman laporan 

keuangan pemerintah berbasis akrual telah banyak dilakukan, tetapi hasil yang 

didapat masih beragam. Beberapa faktor dikemukakan daam penelitian ini 
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diantaranya yaitu pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja, dan kualitas teknologi 

informasi mendapatkan hasil yang beragam.  

 Pelatihan sebagai faktor terhadap keberhasilan penerapan laporan 

keuangan pemerintah daerah berbasis akrual di temukan oleh Halen & Astuti 

(2013) yang melakukan penelitian pada Pemerimtah Kabupaten Jember. Usman, 

Sunandar, & Farida (2016) penelitian pada Pemerintah Daerah Ponorogo, 

Kusuma (2013) penelitiannya  pada KPPN Semarang, Supra (2016) penelitian 

pada Kabupaten Banyuasin, Lelono (2014) penelitian pada Pemerintah Kota 

Salatiga. Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Rizkianci (2015) yang melakukan 

penelitian pada Pemerintah Provinsi Keplauan Riau yang menemukan bahwa 

faktor pelatihan tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi 

berbasis akrual. 

 Faktor pendidikan mempunyai pengaruh positif dikemukakan oleh 

penelitian dari Supra (2016) yang melakukan penelitian pada 29 SKPD 

Kabupaten Banyuasin. Penelitian yang dilakukan Wiraputra et al (2014) pada 

bagian akuntansi dan keuangan Kabupaten Kalungkung memberikan hasil 

bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan. 

Sementara pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap pemahaman akuntansi 

akrual dikemukakan oleh Usman, Sunandar, & Farida (2016) yang melakukan 

penelitian pada SKPD pemerintah daerah Ponorogo, Kusuma M. I., (2013) dalam 

penelitiannya  pada KPPN Semarang I dengan KPA sebagai sampel penelitian. 

 Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap pemahaman dan 

implementasi penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual 

dikemukakan oleh Lelono (2014) tetapi berbeda dengan hasil daari Parananda 

(2015) yang menyatakan masa kerja terkait dengan penagalaman kerja tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan 

berbasis akrual pada pemerintah daerah. Faktor kualitas teknologi informasi 
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sebagai faktor yang memunyai pengaruh positif ditemukan oleh Supra (2016), 

sementara Kusuma (2013) dan Usman, Sunandar, & Farida (2016)  

mendapatkan hasil yang berbeda yaitu kualitas teknologi informasi tidak 

mempunyai pengaruh terhadap penerapan laporan keuangan berbasis akrual. 
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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 
 
3.1 Kerangka Konseptual 

Pemahaman aparatur terhadap sistem akuntansi berbasis akrual dapat 

diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja serta didukung 

dengan kualitas teknologi informasi yang memadai. Teori pembelajaran 

menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang  

memahami sesuatu yang telah dipelajari baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung, serta berdasarkan pengalaman. Komponen yang dilibatkan yaitu 

pembelajaran melibatkan perubahan, perubahan tersebut relatif permanen, dan 

perlu pengalaman yang biasa didapat secara langsung melalui pengamatan, 

pelatihan, dan didapat secara tidak langsung (Weiss, 1990). Oleh karena itu, 

pemahaman laporan keuangan berbasis akrual dapat diperoleh dari pendidikan 

di sekolah, seringnya aparatur melakukan pekerjaan yang sering dilakukan, 

pelatihan, dan perubahan kualitas teknologi yang bersifat permanen. Dengan 

demikian dapat disimpulkan pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja dan 

kualitas teknologi informasi yang memadai dapat menambah pemahaman 

aparatur pemda atas laporan keuangan berbasis akrual.  

Kusuma (2013), Supra (2016), dan Pristiani & Mahmud (2016) 

menjelaskan bahwa pemahaman aparatur pemda atas penyusunan laporan 

keuangan berbasis akrual dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya latar 

belakang pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja, dan kualitas teknologi 

informasi sebagai suatu perangkat yang mampu memberikan output laporan 

keuangan secara sistematis. Harapannnya, tingkat pemahaman aparatur yang 

baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.  

Penelitian Halen & Astuti (2013), Kusuma (2013), Lelono (2014), Supra 

(2016), dan Usman, Sunandar, & Farida (2016) membuktikan bahwa pelatihan 
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berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual. Dengan 

demikian, semakin seringnya aparatur mengikuti pelatihan dapat menambah 

pemahaman mereka terhadap laporan keuangan berbasis akrual. 

Penelitian Wiraputra (2014) dan Supra (2016) yang menguji pengaruh 

pendidikan terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual dan 

membuktikan adanya pengaruh pendidikan terhadap penerapan akuntansi 

berbasis akrual. Hal ini mengindikasikan bahwa latar belakang pendidikan, 

kesusaian ijazah pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pemahaman 

laporan keuangan berbasis akrual. 

 Pengalaman kerja dimaksudkan sebagai keseringan seseorang dalam 

melakukan pekerjaan yang sama dan keterampilan yang dimiliki (Simanjuntak, 

2005). Dengan demikian, semakin lama seseorang dalam melakukan pekerjaan 

yang sama akan menambah keterampilan, penguasaan bidang kerja dan 

kecepatan serta ketepatan kerja. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh aparatur 

pemda berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. 

Penelitian Lelono (2014) membuktikan bahwa pengalaman kerja berpengaruh 

positif terhadap pemahaman dan implementasi laporan keuangan berbasis 

akrual. 

Kualitas teknologi informasi terkait dengan kebergunaan teknologi 

informasi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan pemerintahan, 

seperti yang diungkapkan oleh Kadir & Triwahyuni (2003) bahwa teknologi 

informasi merupakan gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi 

telekomunikasi. Perangkat komputer yang memadai, pengelohan data keuangan 

yang andal dan perawatan teknologi informasi secara teratur akan menambah 

pemahaman aparatur terhadap output yang dihasilkan yaitu laporan keuangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian Supra (2016) berhasil membuktikan 

kualitas teknologi informasi mempunyai pengaruh positif terhadap pemahaman 
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laporan keuangan berbasis akrual. Dengan demikian, dalam penelitian ini 

diharapkan pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja dan kualitas teknologi 

informasi berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. 

Dari penjelasan diatas, kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 
 
 
3.2 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka proses berfikir di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja dan kualitas 

teknologi informasi terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. 

Pengembangan hipotesis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

3.2.1 Pengaruh Pelatihan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan  

Berbasis Akrual 

Pelatihan diartikan sebagai suatu proses dalam menerima suatu 

keterampilan tertentu guna menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga suatu 

tujuan dapat tercapai dengan berbagai metode yaitu keikutsertaan dalam 
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seminar, simponsium dan juga lokakarya pelatihan (Cahyadi, 2009). Alijarde 

(1997) menyatakan pelatihan yang memadai dibutuhkan dalam menyikapi 

perubahan dari sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh pemerintah dari sistem 

yang berbasis kas menuju akrual. Dalam hal ini, pelatihan harus mampu 

menyediakan mekanisme bagi aparatur pemerintah daerah untuk memahami, 

menerima, serta merasa nyaman dengan konsep dari instrumen NPM salah 

satunya yaitu laporan keuangan berbasis akrual (Cavalluzzo & Ittner, 2004). 

Oleh karena itu, pelatihan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan 

secara terus menerus akan menambah pemahaman aparatur terhadap laporan 

keuangan berbasis akrual. Teori pembelajaran menjelaskan bahwa 

pembelajaran tidak hanya didapat dari lingkungan sekolah tapi bisa didapatkan 

dari pelatihan yang sering diikuti. 

Krumwiede (1998) menjelaskan bahwa pelatihan yang memadai 

berpengaruh positif terhadap keberhasilan dari pengabdosian sistem akuntansi 

dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana cara merancang, 

menggunakan serta menerapkan sistem akuntansi akrual. Oleh karena itu, 

pengenalan sistem akuntansi baru di sektor publik yaitu sistem akuntansi 

berbasis akrual membutuhkan strategi pelatihan secara keseluruhan untuk 

menyebarluaskan tujuan dan sebagai persyaratan dari proses reformasi, untuk 

menjelaskan kesalahpahaman yang potensial, untuk menyampaikan 

pemahaman umum dan prinsip-prinsip utama dari reformasi akuntansi serta 

dapat meyakinkan potensi manfaat dari sistem baru. 

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pelatihan berpengaruh 

positif terhadap penerapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan basis 

akrual, diantaranya penelitian Halen & Astuti (2013), Kusuma (2013), Lelono 

(2014), Supra (2016), dan Usman, Sunandar, & Farida (2016). Dari penjelasan 

tersebut, hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 
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H1 = Terdapat pengaruh positif pelatihan terhadap pemahaman laporan 

keuangan berbasis akrual  

3.2.2 Pengaruh Pendidikan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan 

Berbasis Akrual 

Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan 

kapasitas SDM yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, 

pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan 

kapasitas organisasi (Insani, 2009). Menurut Nazier (2009) 76,77% unit 

pengelola keuangan yang dimiliki oleh lingkungan pemerintah pusat maupun 

daerah dihuni pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi 

sebagai bentuk pengetahuan dasar yang diperlukan untuk pengelolaan 

keuangan. 

Selain itu, juga ditemukan bahwa aparatur daerah mengalami kesulitan 

untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara 

akuntabel,transparan, tepat waktu, serta disusun mengikuti SAP. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan 

dan menyusun pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang 

akuntansi (Zetra, 2009). 

Pendidikan sebagai usaha sadar terencana guna mengembangkan 

pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki oleh individu dengan suatu tujuan. 

Pendidikan yang memadai dari seorang individu akan memberikan wawasan 

yang mendalam (Mulyawati, 2008). Dalam implementasinya aparatur pemerintah 

daerah akan mensyaratkan beberapa jenjang pendidikan dalam proses 

penerimaan pegawai pemerintah, minimal dari jenjang SMA sampai pada 

perguruan tinggi. Selain itu, latar belakang pendidikan juga menentukan dalam 

penempatan bidang kerja. Pemahaman atas penyajian laporan keuangan 

dibutuhkan aparatur yang mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai. 
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Pendidikan berpengaruh terhadap penerapan laporan keuangan berbasis 

akrual, hal ini dibuktikan oleh Supra (2016) yang menyatakan kesesuaian ijazah 

pendidikan dan latar belakang sesuai dengan bidang kerja berpengaruh terhadap 

penerapan akuntansi berbasis akrual. Sejalan dengan penelitian Wiraputra 

(2014) yang membuktikan bahwa pendidikan berpengruh terhadap penyajian dan 

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.  

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian adalah: 

H2 = Terdapat pengaruh positif pendidikan terhadap pemahaman laporan 

keuangan berbasis akrual  

3.2.3 Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Pemahaman Laporan 

Keuangan Berbasis Akrual 

Organisasi dengan pengalaman yang sering dilakukan dalam 

menerapkan akuntansi akrual diharapkan akan lebih mencapai tingkat 

pemahaman akuntansi yang lebih baik (Christiaens & Vanhee, 2001). Satuan 

kerja atau organisai dengan pengalaman menjalankan dan menerapkan 

akuntansi basis akrual diharapkan akan mencapai tingkat pemahaman yang 

lebih baik dalam adopsi dan implementasi sistem yang baru (Kusuma, 2013). 

Ditinjau dari teori pembelajaran, seorang individu yang terbiasa dalam 

menjalankan pekerjaannya akan menambah pengalaman kerjanya. Pengalaman 

diartikan sebagai banyaknya variasi pekerjaan yang dilakukan seseorang dan 

semakin banyak pengalaman maka memungkinkan peningkatan kinerja 

(Simanjuntak, 2005). Dalam penelitian ini pengalaman dikaitkan dengan 

banyaknya variasi pekerjaan dan jangka waktu tertentu oleh aparatur pemerintah 

daerah dalam membuat laporan keuangan pada lingkup pemerintah daerah.  

Beberapa Penelitian terkait pengaruh pengalaman kerja terhadap 

pemahaman laporan keuangan berbasis akrual  dilakukan oleh Lelono (2014) 

dan Pristiani & Mahmud (2016) mengungkapkan bahwa pengalaman kerja 
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mempunyai pengaruh postif terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis 

akrual. Dengan demikian, semakin seringnya aparatur menekuni bidang kerjanya 

serta semakin banyak variasi pekerjaaan akan menambah pengalaman kerja, 

sehingga hal ini berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis 

akrual. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:  

H3 = Terdapat pengaruh positif Pengalaman Kerja terhadap pemahaman 

laporan keuangan berbasis akrual  

3.2.4 Pengaruh Kualitas Teknologi Infomasi terhadap Pemahaman 

Laporan Keuangan Berbasis Akrual 

Organisasi dengan kualitas teknologi informasi yang lebih modern 

memungkinkan lebih dapat menjalankan dan menerapkan sistem akuntansi 

berbasis akrual daripada satuan kerja dengan sistem informasi yang kurang 

canggih (Krumwiede, 1998). Teknologi informasi dibutuhkan untuk mendukung 

dan memfasilitasi dalam menjalankan dan mengenalkan akuntansi akrual di 

sektor publik. Sehingga, kualitas tinggi yang terdapat pada sistem informasi 

satuan kerja harus dipertimbangkan sebagai salah satu syarat penting dalam 

keberhasilan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual yang diadopsi dari NPM 

(Ouda, 2008). 

Kualitas teknologi informasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai 

kualitas dari suatu teknologi yang berisikan informasi dalam penyusunan laporan 

keuangan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah 

yang andal dan berkualitas. Menurut Suyanto (2005) teknologi informasi 

merupakan seluruh bentuk teknologi yang digunakan dalam menciptakan, 

menyimpan, menggunakan dan mengubah informasi dalam segala bentuk.  

Teknologi informasi mencakup dari software, hardware dan juga brainware, 

dengan gabungan ketiganya yang saling mendukung akan memberikan suatu 

informasi teknologi yang berguna bagi penerima informasi.  
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Pemahaman dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah 

berbasis akrual dipengaruhi oleh kualitas teknologi informasi hal ini diungkapkan 

oleh Supra (2016), tetapi hasil yang berbeda diungkapkan oleh Kusuma (2013) 

dan Usman, Sunandar, & Farida (2016) yang menyatakan bahwa kualitas 

teknologi informasi tidak memepunyai positif terhadap penerapan laporan 

keuangan pemerintah daerah berbasis akrual. Sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H4 = Terdapat pengaruh positif kualitas teknologi informasi terhadap 

pemahaman laporan keuangan berbasis akrual 
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BAB IV 
METODE PENELITIAN 

 
 
4.1 Jenis Penelitian 

 Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

jenis penelitian explanatory research yaitu penelitian yang menjelaskan 

fenomena hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis yang 

telah dirumuskan (Singarimbun, 1995). Penelitian ini ingin memberikan 

penjelasan pengaruh variabel independen yaitu pelatihan, pendidikan, 

pengalama kerja dan kualitas teknologi informasi terhadap variabel dependen 

yaitu pemahaman atas laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. 

 

4.2. Populasi dan Sampel Penelitian  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kota Probolinggo 

yaitu sejumlah 40 SKPD yang terdiri dari 1 Inspektorat, 7 Badan, 14 Dinas, 2 

kantor, 2 sekretariat, 8 bagian, 1 RSUD dan 5 kecamatan. Unit analisis pada 

penelitian ini adalah seluruh kepala SKPD dan Pejabat Penatusahaan Keuangan 

di Pemerintah Kota Probolinggo sejumlah 80 orang. Alasan peneliti memilih 

kepala SKPD yaitu kepala SKPD merupakan penanggungjawab laporan 

keuangan dan pejabat penatausahaan keuangan merupakan pejabat yang 

menyusun laporan keuangan. 

Penelitian ini menggunakan seluruh anggota populasi yang disebut 

dengan sensus. Penggunaan metode ini berlaku jika anggota populasi relatif 

kecil (mudah dijangkau). Penelitian ini dengan melihat jumlah populasi sebanyak 

80 responden, maka peneliti menggunakan metode sensus, penggunaan metode 

ini diharapkan dapat memberikan hasil yang mendekati nilai sesungguhnya dan 

memperkecil terjadinya penyimpangan terhadap nilai populasi (Usman & Akbar, 

2008). 
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4.3 Jenis dan Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer (primary 

data) merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau 

responden (tidak melalui media perantara). Data primer yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah jawaban kuesioner dari responden penelitian. Di samping 

itu, jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif 

yang berisi nilai berupa angka, kemudian diolah dan disusun kembali untuk 

dianalisis lebih lanjut. Menurut Siregar (2014),yang termasuk data kuantitatif 

untuk dijadikan skala pengukuran salah satunya adalah tipe data interval. Tipe 

data interval, yaitu order (ada urutannya), bernilai klasifikasi, dan berjarak 

(perbedaan 2 nilai berarti). Skala likert 1 sampai 5, dengan jarak 1 sampai 

dengan 2 mempunyai jarak yang sama dengan 2 sampai dengan 3 dan 

seterusnya. Dengan demikian, skala pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala likert dengan tipe data yang dipakai adalah tipe 

interval. 

 

4.4 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data penelitian ini, yaitu menggunakan survei langsung dan 

instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). Operasional penyebaran 

kuisioner dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi secara langsung 

kepada responden di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 

4.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Definisi operasional dan pengukuran variabel pelatihan, pendidikan, 

pengalaman kerja, dan kualitas teknologi dalam penelitian ini adalah : 
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4.5.1 Pelatihan  

Pelatihan merupakan kegiatan yang diikuti oleh aparatur dalam 

mengembangkan potensi melalui seminar, simponsium dan lokakarya. Pelatihan 

dalam penelitian ini diukur dengan indikator: peningkatan keterampilan, 

membantu mengurangi kesalahan, manfaat, dan menjawab permasalahan dalam 

bidang kerja. Instrumen yang akan digunakan diadopsi dari penelitian terdahulu 

Kusuma (2013) dan Jantong (2016) serta dimodifikasi oleh peneliti. Pengukuran 

instrumen ini menggunakan skala Likert yaitu lima poin (1 = sangat tidak setuju, 2 

= tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju).  

4.5.2 Pendidikan  

 Instrument yang dipakai untuk mengukur pendidikan diadopsi dari 

penelitian Ginting (2015) dan dimodifikasi peneliti sesuai dengan objek 

penelitian. Indikator dalam mengukur pendidikan yaitu: kesesuaian ijazah yang 

dimiliki, latar belakang pendidikan (jurusan), kemampuan analisis dan 

kompetensi. Pengukuran instrumen ini menggunakan skala Likert yaitu lima poin 

(1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat 

setuju). 

4.5.3 Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja merupakan jangka waktu atau masa kerja yang dimiliki 

oleh seorang individu dalam menjalankan pekerjaannya dalam suatu organisasi. 

Pengalaman dalam penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang juga 

menjadikan variabel ini sebagai faktor pemahaman laporan akuntansi akrual 

pada pemerintahan yaitu Lelono (2014). Indikator untuk mengukur pengalaman 

kerja yaitu: pengetahuan dalam bidang pekerjaan, ketrampilan dalam kerja, dan  

penguasaan bidang kerja.Instrument yang dipakai dalam penelitian ini diadopsi 

dari penelitian Yulyaeni (2014) dengan beberapa modifikasi dari peneliti, 

disesuaikan dengan objek penelitian. Pengukuran instrumen ini menggunakan 
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skala Likert yaitu lima poin (1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 

= setuju, dan 5 = sangat setuju). 

4.5.4 Kualitas Teknologi Informasi 

 Kualitas teknologi informasi dalam penelitian ini diukur dengan 3 indikator 

yaitu (a) Perangkat; adalah indikator untuk menjelaskan kualitas teknologi 

informasi, meliputi: perangkat lunak, keras, dan sistem jaringan.  (b) Pengelolaan 

data keuangan; merupakan indikator yang menjelaskan kualitas teknologi 

informasi untuk pengelolaan data keuangan secara menyeluruh dan sistematis. 

(c) Perawatan; merupakan indikator untuk menjelaskan adanya jadwal 

pemeliharaan peralatan secara rutin terhadap perangkat teknologi informasi 

guna mendudkung kelancaran pekerjaan. Instrument yang digunakan diadopsi 

dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Manek (2011) serta dimodifikasi oleh 

peneliti sesuai dengan objek penelitian. Skala yang digunakan yaitu skala likert: 

(1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat 

setuju). 

4.5.5 Pemahaman Atas Laporan Keuangan Pemerintahan 

 Pemahaman atas laporan keuangan akrual di ukur dengan beberapa 

indikator yaitu: (a) mengerti mengenai Laporan Operasional,Neraca, LRA, 

Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas,Laporan Perubahan Ekuitas dan 

CALK, (b) mengerti terhadap informasi posisi dan perubahan sumber daya 

ekonomi serta kewajiban (c) mengerti dan bisa menyediakan informasi sumber, 

alokasi, dan sumber daya ekonomi, (d) mengerti dan bisa menyediakan informasi 

ketaatan realisasi anggaran, (e) mengerti  terhadap cara entitas pelaporan 

keuangan mendanai aktivitasnya dan mendanai kas, (f) mengerti dan bisa 

menyediakan informasi potensi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan 

pemerintahan, (g) mengerti tentang pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas, (h) 

mengerti mengenai pengakuan pendapatan, (i) mengerti mengenai pengakuan 
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beban, dan (j) mengerti penyajian informasi laporan operasional beban akrual 

yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program/kegiatan pelayanan. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Harun (2008) 

dan dipakai oleh Setyaningsih (2013) serta dimodifikasi oleh peneliti sesuai 

dengan objek penelitian.  Skala yang digunakan adalah skala likert yaitu (1 = 

sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat 

setuju). 

 

4.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji 

reliabilitas. Penjelasan uji validitas dan reabilitas sebagai berikut : 

4.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas  

Uji validitas dilakukan untuk mengukur kualitas instrumen yang digunakan 

dan menunjukkan tingkat validitas suatu instrumen, serta seberapa baik suatu 

konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran (Hair et al., 1998 & Sugiyono, 

2006). Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. 

Korelasi antar variabel dalam analisis faktor mensyaratkan nilai Kaiser Meyer 

Olikin Measure of Sampling Adequancy (KMO-MSA) > 0,5 dan signifikansi < 

0,05, selanjutnya untuk melihat korelasi antar instrument dapat dilihat dari tabel 

Anti-Image Matrices, dengan melihat nilai MSA yaitu antara 0 sampai 1 maka 

isntrumen dapat dilakukan pengujian lebih lanjut (Santoso, 2006). 

Uji reliabilitas mengetahui suatu alat ukur bebas dari bias, dan dapat 

memberikan hasil pengukuran konsisten antar waktu dan item suatu instrumen 

(Sekaran, 2003). Di dalam penelitian ini peneliti melakukan pengukuran 

reliabilitas dengan pengukuran sekali saja (oneshot) menggunakan metode 

internal consistency. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,6 (Ghozali, 2006). 



 

34 
 

 

4.6.2 Teknik Pengujian Hipotesis 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda untuk menguji hipotesis, dikarenakan dalam penelitian ini terdapat 4 

variabel independen dan 1 variabel dependen. Sehingga persamaan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

 

𝑌 =  𝛼 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝑒 

Keterangan : 

Y = Pemahaman laporan keuangan akrual 

X1 = Pelatihan  

X2 = Pendidikan 

X3 = Pengalaman Kerja  

X4 = Kulaitas Teknologi Informasi 

α    = konstanta 

βi   = koefeisein regresi variabel Xi 

 e        = error 

4.6.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi sehingga harus memenuhi 

asumsi regresi linier klasik. Asumsi regresi linier klasik dalam penelitian ini antara 

lain: uji normalitas, uji  multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji 

autokorelasi. 

4.6.2.1.1Uji Normalitas 
 
 Uji normalitas digunakan untuk menguji kenormalan distribusi nilai risidual 

dari model, yakni apakah dalam sebuah korelasi variabel independen dan 

variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

korelasi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal dan mendekati 

normal. Cara mengetahui normalitas adalah dengan melihat normal probability 
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plot. Distribusi normal dapat dilihat dengan melihat garis lurus diagonal dan 

plotting  data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Ghozali (2011) 

menjelaskan bahwa distribusi data adalah normal apabila garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Santoso 

(2000) menyebutkan apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal maka korelasi memenuhi syarat normalitas. 

4.6.2.1.2 Uji Multikolinearitas 
  
 Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Multikolineraitas dapat diketahui 

dengan uji VIF (Varians Inflation Factor). Model regresi yang bebas 

multikolinearitas memiliki nilai kekuatan VIF kurang dari 10 (Jogiyanto, 2011) 

atau bahkan terdapat pendapat yang lebih ketat yaitu nilai VF kurang dari 3 

(sholihin , 2014). Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya korelasi 

diantara variabel bebas. 

4.6.2.1.3 Uji Heterokedastisitas 
 
 Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu dengan 

adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada 

model regresi. Heteroskedastisitas adalah salah satu faktor yang menyebabkan 

model regresi linier sederhana tidak akurat dan efisien, juga akan mengakibatkan 

penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam mengestimasi parameter 

(koefisien) regresi akan terganggu. Pengukuran heterokedastiitas dapat 

dilakukan dengan Uji Glejser  yaitu dapat dilakukan dengan cara meregresikan 

antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Apabila nilai 

signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 

maka tidak akan terjadi masalah heterokedastisitas. Pengukuran lain untuk 

mengetahui melihat ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat 
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grafik scatterplot, apabila tidak membentuk pola tertentu dan titik menyebar 

secara acak  maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

4.6.2.1.4 Uji Autokorelasi 
 
 Uji autokorelasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya) ataukah 

tidak. Terdapat suatu anggapan bahwa, gejala autokorelasi dapat terjadi 

disebabkan karena adanya observasi secara berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2011, hal. 110). Salah satu pengujian umum 

yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai 

uji statistik Durbin Watson (DW). Nilai DW ini menghasilkan nilai D hitung (d) dan 

nilai DW tabel (dL dan dU). Dengan ketentuan, bahwa jika dalam nilai dU < d <4 

– dU, berarti tidak ada masalah autokorelasi. 

4.6.3 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu koefisien determinasi dan uji 

signifikansi. Koefisien determinasi dan uji signifikansi dijelaskan sebagai berikut: 

4.6.3.1 Koefisien Determinasi  

 Koefisien determinasi akan mengukur sejuah mana kemampuan suatu 

model menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Koefisien determinasi 

disimbolkan denganR2. Besarnya nilai koefeisien determinasi antara nol sampai 

dengan satu. Nilai r yang mendekati angka 1 maka terjadi hubungan antara 

varabel independen terhadap variabel dependen sangat kuat, sebaliknya jika 

nilai r mendekati nilai 0 maka hubungan antara kedua variabel tersebut adalah 

lemah. 
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4.6.3.2 Uji Signifikansi 

 Uji signifikansi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen, selain itu pengujian signifikansi parameter individual untuk melihat 

apakah terdapat  pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

 Uji signifikansi dengan menggunakan uji t digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

Apabila nilai p (p-value) untuk t-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. 

Pada pengujian satu sisi maka hipotesis diterima.  

4.6.4 Pilot test 

Pilot test digunakan untuk menguji instrument yang akan dipakai dalam 

penelitian. Uji pilot dalam penelitian ini dilakukan pada 30 responden diantaranya 

mahasiswa STAR BPKP dan aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota 

Probolinggo. Alasan peneliti menggunakan keduanya karena responden 

dianggap memahami laporan keuangan berbasis akrual dan merupakan pihak-

pihak yang terkait, baik secara tidak langsung maupun secara langsung dalam 

penyusunan laporan keuangan di pemerintah daerah. Penyebaran kuesioner 

secara langsung dan juga melalui media internet. Hasil kuesinoner yang dapat 

diolah sebanyak 23. Pengolahan instrument dilakukan dengan alat SPSS versi 

17.0.  

Pengolahan data untuk pengujian validitas dan reiabiltas instrumen 

didapatkan bahwa kesuluruhan instrumen pada variabel Pelatihan (X1) terdapat 

satu indikator yang tidak valid,  Pendidikan (X2) seluruh indikator valid, 

Pengalaman Kerja (X3) terdapat satu indikator tidak valid dan Kulaitas Teknologi 

Informasi (X4) seluruh indikator dinyatakan. Variabel Pemahaman Laporan 

Keuangan akrual (Y) terdapat 3 item pernyataan yang tidak valid sehingga dalam 
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penelitian nantinya item penyataan yang tidak valid tidak dipakai. Beberapa 

ketentuan di dalam analisis faktor menurut  (Hair et al, 2010) yaitu : 

1. Angka signifikansi pada Barlett’s test of sphericity haruslah kurang dari 

0,05 yang menunjukkan adanya korelasi yang memadai antar variabel. 

2. Angka Measures of Sampling Adequacy (MSA) untuk keseluruhan (dalam 

tabel KMO and Barlett’s Test) dan per item kuisioner (dalam tabel Anti-

image Matrices) harus lebih dari 0,50. Nilai MSA-KMO per item dapat 

dilihat dari nilai Anti Image Matrices. 

Dengan hasil pengolahan dan ketentuan tersebut, maka dapat dijabarkan hasil 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 
Analisis Faktor 

  

No Variabel KMO and 
Bartlett's Test 

Signifikansi 

1 X1 0.611 0.000 

2 X2 0.668 0.000 

3 X3 0.698 0.000 

4 X4 0.704 0.000 

5 Y 0.592 0.000 
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Tabel 4.2 
Anti Image Matrices 

 

Item Nilai Kesimpulan Item Nilai Kesimpulan 

X1.1 0,627 VALID X4.5 0,799 VALID 

X1.2 0,658 VALID X4.6 0,837 VALID 

X1.3 0,657 VALID X4.7 0,741 VALID 

X1.4 0,621 VALID X4.8 0,587 VALID 

X1.5 0,282 TIDAK VALID Y1 0,449 TIDAK VALID 

X2.1 0,599 VALID Y2 0,775 VALID 

X2.2 0,797 VALID Y3 0,308 TIDAK VALID 

X2.3 0,615 VALID Y4 0,493 TIDAK VALID 

X2.4 0,651 VALID Y5 0,566 VALID 

X3.1 0,276 TIDAK VALID Y6 0,628 VALID 

X3.2 0,780 VALID Y7 0,593 VALID 

X3.3 0,715 VALID Y8 0,670 VALID 

X3.4 0,664 VALID Y9 0,643 VALID 

X4.1 0,678 VALID Y10 0,810 VALID 

X4.2 0,556 VALID Y11 0,713 VALID 

X4.3 0,647 VALID Y12 0,566 VALID 

X4.4 0,771 VALID Y13 0,590 VALID 

 

Dari tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian 

ini adalah valid. Dalam tabel 4.2 ada beberapa item yang tidak valid maka item 

tersebut dihapus. Selanjutnya untuk pengukuran reliabilitas variabel dengan 

menggunakan nilai cronbach’s alpha > 0,6. Hasil dari pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS 17.0 menunjukkan semua variabel dalam penelitian ini 

adalah reliabel, berikut djabarkan dalam tabel 4.3 : 

Tabel 4.3 
Perhitungan Reliabilitas 

No Variabel Nilai Cronbach Alpha Kesimpulan 

1 X1 0,819 Reliabel 

2 X2 0,714 Reliabel 

3 X3 0,606 Reliabel 

4 X4 0,781 Reliabel 

5 Y 0,920 Reliabel 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
5.1 Demografi Responden 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh langsung dari responden dengan memberikan kuesioner kepada 

seluruh responden. Jumlah satuan kerja yang terdapat di Kota Probolinggo 

sebanyak 40 (empat puluh). Penyebaran  kuisioner. dan pengembalian data 

kuisioner dibutuhkan waktu selama 1 bulan pada bulan desember.  

Beberapa informasi umum mengenai karakteristik responden yang 

digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan, 

umur, masa kerja, jabatan dan tingkat pengembalian kuisioner. Berikut disajikan 

dalam tabel 5.1. 

Tabel 5.1 
Karakteristik Responden dan Tingkat Respon Rate 

 

Kelompok Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin Pria 
Wanita 

31 Orang 
26 Orang 

54,38 % 
45,62 % 

Jenjang 
Pendidikan 

Strata 1 
Strata 2 

17 Orang 
40 Orang 

29,82% 
70,18% 

Usia 31- 40 Tahun 
41- 50 Tahun 
> 50 Tahun  

21 Orang 
12 Orang 
24 Orang 

36,84% 
21,05% 
42,11% 

Masa Kerja  5 – 10 Tahun 
10 – 20 Tahun 
20 – 30 Tahun 
30 – 40 Tahun 

11 Orang 
14 Orang 
22 Orang 
10 Orang 

19,30% 
24,56% 
38,60% 
17,54% 

Jabatan Kepala Dinas 
PPK 

17 Orang 
40 Orang 

29,82% 
70,18% 

Tingkat Pengembalian Kuisioner 
Kuesioner yang didistribusikan = 80 
Kuesioner yang tidak dikembalikan = 20 
Kuesioner yang kembali = 60 
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat = 3 
Kuesioner yang diolah = 57 
Respon rate = 71,25% 

 
Lihat Lampiran 1 
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5.2 Hasil Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan 

reabilitas. Uji validitas dapat menunjukkan tingkat validitas suatu instrumen. Uji 

reabilitas dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten antar waktu dan 

item dalam suatu instrumen. 

5.2.1 Uji Validitas dan Reabilitas 

Berikut merupakan hasil uji validitas dan reliabilitas pada masing-masing 

variabel penelitian: 

5.2.1.1 Pelatihan (X1) 

Pelatihan di ukur dengan 4 indikator yaitu peningkatan keterampilan 

(X1.1), membantu mengurangi kesalahan (X1.2) , manfaat (X1.3), dan 

menuntaskan masalah (X1.4). Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap 

instrumen penelitian untuk variabel pelatihan disajikan pada tabel 5.2 

Tabel 5.2 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pelatihan (X1) 

 

Pertanyaan/ 
Item 

Pelatihan 

Validitas Reabilitas 

Nilai  Anti 
Image 

Keterangan 
Nilai 

Croncbach 
Alpha 

Keterangan 

X1.1 0,681 Valid 

 
0,790 

 
Reliabel 

X1.2 0,771 Valid 

X1.3 0,677 Valid 

X1.4 0,647 Valid 

Lihat Lampiran 2 dan 3 

Berdasarkan tabel 5.2 tersebut, menunjukkan bahwa hasil uji validitas 

pelatihan menunjukkan semua item sudah valid dikarenakan memiliki nilai lebih 

dari 0,5. Nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6 yang berarti syarat reliabilitas 

terpenuhi. Dengan demikian,dapat disimpulkan bahwa semua item yang 
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mengukur variabel pelatihan dapat memenuhi syarat validitas dan reliablitas 

sehingga dapat dilakukan analisis selanjutnya. 

5.2.1.2 Pendidikan (X2) 

Pendidikan di ukur dengan 4 indikator yaitu kesesuaian ijazah minimal 

yang dimiliki (X2.1), latar belakang pendidikan (X2.2), kemampuan analisis (X3.3) 

dan kompetensi (X3.4). Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen 

penelitian untuk variabel pendidikan disajikan pada tabel 5.3 

Tabel 5.3 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pendidikan (X2) 

 

Pertanyaan/ 
Item 

Pendidikan 

Validitas Reabilitas 

Nilai  Anti 
Image 

Keterangan Nilai 
Croncbach 

Alpha 

Keterangan 

X2.1 0,605 Valid 

 
0,898 

 
Reliabel 

X2.2 0,619 Valid 

X2.3 0,668 Valid 

X2.4 0,622 Valid 

 
Lihat Lampiran 2 dan 3 
 

Berdasarkan tabel 5.3. tersebut, menunjukkan bahwa hasil uji validitas 

pelatihan menunjukkan semua item sudah valid dikarenakan memiliki nilai lebih 

dari 0,5. Nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6 yang berarti syarat reliabilitas 

terpenuhi. Dengan demikian,dapat disimpulkan bahwa semua item yang 

mengukur variabel pendidikan dapat memenuhi syarat validitas dan reliabilitas 

sehingga dapat dilakukan analisis selanjutnya. 

5.2.1.3 Pengalaman Kerja (X3) 

 Pengalaman kerja di ukur dengan 3 indikator  yaitu: pengetahuan dalam 

bidang pekerjaan (X3.1), ketrampilan dalam kerja (X3.2), penguasaan bidang 

kerja (X3.3). Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian untuk 

variabel pengalaman kerja disajikan pada tabel 5.4. 
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Tabel 5.4 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pengalaman Kerja (X3) 

Pertanyaan/ 
Item 

Pengalaman Kerja 

Validitas Reabilitas 

Nilai  Anti Image Keterangan Nilai 
Croncbach 

Alpha 

Keterangan 

X3.1 0,608 Valid 
 

0,661 
 

Reliabel 
X3.2 0,436 Tidak Valid 

X3.3 0,609 Valid 

Lihat Lampiran 2 dan 3 

Berdasarkan tabel 5.4 tersebut, menunjukkan bahwa hasil uji validitas 

pengalaman menunjukkan satu item yaitu X2.2 tidak valid karena kurang dari 0,5 

sehingga indikator  dihapus. Nilai Cronbach Alpha Cronbach lebih dari 0,6 yang 

berarti syarat reliabilitas terpenuhi. Berikut hasil uji validitas dan reabilitas setelah 

X3.2 dihapus. 

Tabel 5.5 
Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Pengalaman Kerja (X3) 

Pertanyaan/ 
Item 

Pengalaman Kerja 

Validitas Reabilitas 

Nilai  Anti Image Keterangan Nilai 
Croncbach 

Alpha 

Keterangan 

X3.1 0,672 Valid  
0,661 

 
Reliabel X3.3 0,659 Valid 

Lihat Lampiran 5 

Dengan demikian,dapat disimpulkan bahwa semua item yang mengukur 

variabel pengalaman kerja dapat memenuhi syarat validitas dan reliabilitas 

sehingga dapat dilakukan analisis selanjutnya. 

5.2.1.4 Kualitas Teknologi Informasi (X4) 

Kualitas teknologi informasi diukur dengan indikator diantaranya kualitas 

perangkat (X4.1), pengelolaan data keuangan (X4.2) dan perawatan (X4.3). Hasil 

uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian untuk variabel 

pengalaman kerja disajikan pada tabel 5.6. 
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Tabel 5.6 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Teknologi Informasi (X4) 

Pertanyaan/ 
Item 

Kualitas Teknologi Informasi 

Validitas Reabilitas 

Nilai  Anti Image Keterangan Nilai 
Croncbach 

Alpha 

Keterangan 

X4.1 0,336 Tidak Valid 

 
0,842 

 
Reliabel 

X4.2 0,641 valid 

X4.3 0,573 valid 

X4.4 0,603 valid 

X4.5 0,699 valid 

X4.6 0,673 valid 

X4.7 0,837 valid 

X4.8 0,723 valid 

Lihat Lampiran 2 dan 3 
 

Berdasarkan tabel 5.6 tersebut, menunjukkan bahwa hasil uji validitas 

pengalaman menunjukkan satu pertanyaan yaitu X4.1 tidak valid karena kurang 

dari 0,5 sehingga dihapus. Nilai Cronbach Alpha Cronbach lebih dari 0,6 yang 

berarti syarat reliabilitas terpenuhi. Berikut hasil uji validitas dan reabilitas setelah 

X4.1 dihapus. 

Tabel 5.7 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Teknologi Informasi (X4) 

Pertanyaan/ 
Item 

Kualitas Teknologi Informasi 

Validitas Reabilitas 

Nilai  Anti Image Keterangan Nilai 
Croncbach 

Alpha 

Keterangan 

X4.2 0,787 valid 

 
0,842 

 
Reliabel 

X4.3 0,694 valid 

X4.4 0,785 valid 

X4.5 0,715 valid 

X4.6 0,807 valid 

X4.7 0,815 valid 

X4.8 0,856 valid 

Lihat Lampiran 5 
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Dengan demikian,dapat disimpulkan bahwa semua item yang mengukur 

variabel Kualitas Teknologi Informasi dapat memenuhi syarat validitas dan 

reliabilitas sehingga dapat dilakukan analisis selanjutnya. 

5.2.1.5 Pemahaman Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Y) 

Pemahaman Laporan Keuangan Berbasis Akrual diukur dengan sepuluh 

indikator. Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian untuk 

variabel pemahaman Laporan Keuangan Berbasis Akrual disajikan pada tabel 

5.8 

Tabel 5.8 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pemahaman Laporan Keuangan Berbasis 

Akrual (Y) 

Pertanyaan/ 
Item 

Pemahaman Laporan Keuangan Berbasis Akrual 

Validitas Reabilitas 

Nilai  Anti Image Keterangan 
Nilai 

Croncbach 
Alpha 

Keterangan 

Y.1 0,873 Valid 

 
0,878 

 
Reliabel 

Y.2 0,784 Valid 

Y.3 0,798 Valid 

Y.4 0,903 Valid 

Y.5 0,811 Valid 

Y.6 0,873 Valid 

Y.7 0,843 Valid 

Y.8 0,809 Valid 

Y.9 0,816 Valid 

Y.10 0,782 Valid 

Lihat Lampiran 2 dan 3 

Berdasarkan tabel 5.8 tersebut, menunjukkan bahwa hasil uji validitas 

pemahaman laporan keuangan berbasis akrual menunjukkan semua item sudah 

valid dikarenakan memiliki nilai lebih dari 0,05. Nilai Cronbach Alpha lebih dari 

0,6 yang berarti syarat reliabilitas terpenuhi. Dengan demikian,dapat disimpulkan 

bahwa semua item yang mengukur variabel pemahaman laporan keuangan 



 

46 
 

 

berbasis akrual dapat memenuhi syarat validitas dan reliabelitas sehingga dapat 

dilakukan analisis selanjutnya. 

5.2.2 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Besarnya pengaruh variabel independen (pelatihan,pendidikan, 

pengalaman kerja, dan kualitas teknologi informasi dengan variabel dependen 

(pemahaman laporan keuangan berbasis akrual) dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 5.9 
Hasil Uji Regresi 

Variabel 
Coeficients 

Beta 
T Sig. Kesimpulan 

Pelatihan (X1) 1,034 1,837 0,032 diterima 

Pendidikan (X2) -0,074 -0,0368 0,714 ditolak 

Pengalaman 
Kerja (X3) 

1,385 1,769 0,022 Diterima  

Kualitas 
Teknologi 
Informasi (X4) 

0,022 0,071 0,943 Ditolak  

Konstanta 10,025 

  

R Square (R2) 0,233 

R 0,482 

F  3,943 

Sig. F 0,007 

Lihat Lampiran 4 
 
Dari analisis regresi berganda dapat dibuat persamaan regresi: 
 

Y = 10,025 + 1,034 X1 – 0,074 X2 + 1,385 X3 + 0,022 X4 + e 
 
Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
a. Konstanta = 10,025 adalah bilangan konstanta yang berarti bahwa 

apabila variabel independen  X1, X2, X3, dan X4 tidak mempengaruhi 

atau sama dengan 0 maka besarnya variabel dependen Y adalah 10,025. 

b. 𝛽1 = 1,034 adalah besarnya koefisien regresi variabel independen  X1 

yang berarti apabila terdapat kenaikan X1 sebesar 1 maka akan 

menambah variabel dependen Y sebesar 1,034 dengan asumsi variabel 

independen lainnya adalah 0. Artinya, Semakin sering pelatihan diikuti 
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oleh aparatur, maka pemahaman atas laporan keuangan berbasis akrual 

semakin tinggi sebesar 1,034.  

c. 𝛽2 = - 0,074  adalah besarnya koefisien regresi variabel independen  X2 

yang berarti apabila terdapat kenaikan X2 sebesar 1 maka akan 

mengurangi variabel dependen Y sebesar 0,074 dengan asumsi variabel 

independen lainnya adalah 0. Artinya, Pendidikan semakin tinggi maka 

pemahaman atas laporan keuangan berbasis akrual semakain rendah 

sebesar 0,074. 

d. 𝛽3 = 1,385 adalah besarnya koefisien regresi variabel independen  X3 

yang berarti apabila terdapat kenaikan X3 sebesar 1 maka akan 

menambah variabel dependen Y sebesar 1,385 dengan asumsi variabel 

independen lainnya adalah 0. Artinya, Semakin aparatur mempunyai 

pengalaman kerja, maka pemahaman atas laporan keuangan berbasis 

akrual semakin tinggi sebesar 1,385. 

e. 𝛽4 = 0,022 adalah besarnya koefisien regresi variabel independen  X4 

yang berarti apabila terdapat kenaikan X4 sebesar 1 maka akan 

menambah variabel dependen Y sebesar 0,022 dengan asumsi variabel 

independen lainnya adalah 0. Artinya, semakin kualitas teknologi 

informasi tinggi maka pemahaman atas laporan keuangan berbasis akrual 

semakin tinggi sebesar 0,022. 

5.2.3 Hasil Persyaratan Uji Asumsi Klasik 

Model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi syarat-syarat lolos 

asumsi klasik, yaitu variabel terdistribusi dengan normal, variabel tidak 

mengandung multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Pengujian asumsi klasik 

dalam penelitian ini yaitu uji Normalitas, Uji multikolinieritas, uji 

heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. 
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5.2.3.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah korelasi 

variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Ghozali (2011) menjelaskan bahwa distribusi data adalah 

normal apabila garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis 

diagonalnya.  

Uji normalitas dapat dilihat pada gambar 5.1. Hasil pengujian 

menunjukkan membentuk satu garis lurus diagonal serta ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. 

 

 

 

Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas 

 

Jika dilihat berdasarkan gambar 5.1 tersebut maka model regresi 

mempunyai distribusi normal. Hal ini karena semua data menyebar mengikuti 

garis normalitas.  
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5.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Multikolineraitas dapat diketahui 

dengan uji VIF (Varians Inflation Factor). Model regresi yang bebas 

multikolinearitas memiliki nilai kekuatan VIF kurang dari 10 (Jogiyanto, 2011). 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel independen di 

bawah 10. Dengan demikian tidak ada masalah multikolinieritas. Hasil asumsi 

multikolinieritas dapat dilihat tabel 5.8 berikut ini: 

Tabel 5.10 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel 
VIF 

 

X1 1,927 

X2 1,027 

X3 1,298 

X4 1,613 

 
5.2.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Ghozali, 

2006). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Berdasarkan 

scatterplot, titik-titik residual menyebar secara acak, tidak membentuk pola 

tertentu dan tersebar dengan baik. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas 

pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 5.2 
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Gambar 5.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Gambar tersebut menjelaskan bahwa tidak terdapat gejala 

heterokedastisitas dengan meihat bentuk pola yang menyear baik keatas 

maupun kebawah sesuai ketentuan bahwa tidak terdapat gejala 

heterokedastisitas apabila pola menyebar. 

5.2.3.4  Uji Autokorelasi 

Pengujian umum yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi 

adalah dengan memakai uji statistik Durbin Watson (DW). Nilai DW ini 

menghasilkan nilai D hitung (d) dan nilai DW tabel (dL dan dU). Dengan 

ketentuan, bahwa jika dalam nilai dU < d <4 – dU, berarti tidak ada masalah 

autokorelasi. 

Hasil analisis data didapatkan nilai DW sebesar 1,557 sementara dari 

tabel Durbin Watson dengan kriteria nilai α = 5% , n = 57 dan (K-2) adalah 2 

didapatkan niali dL sebesar 1,5004 dan dU sebesar 1,642. Sehingga dL < D < 

dU atau 1,5004 < 1,557 < 1,642  hal ini membuktikan bahwa tidak ada 

autokorelasi. 
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5.2.4 Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu koefisien determinasi dan uji 

signifikansi: 

 
5.2.4.1 Koefisien Determinasi 

Hasil analisis data yang tertera pada tabel 5.7 didapatkan nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,482 hal ini menujukkan bahwa presentase 

sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen sebesar 48,2%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 51,8% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  

5.2.4.2 Uji Signifikansi 

Nilai yang dipakai dalam uji signifikansi, diantaraya yaitu nilai t pada 

masing-masing variabel independen, dapat dilihat dari tabel berikut berikut: 

Berdasarkan tabel 5.7 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Hipotesis 1 : Pelatihan berpengaruh positif  terhadap pemahaman laporan 

berbasis akrual  

Dari hasil analisis tabel 5.7 diketahui nilai t lebih besar dari 1,64. Taraf 

signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti pelatihan berpengaruh terhadap 

pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. Koefisien beta bertanda 

positif berarti pelatihan berpengaruh positif terhadap laporan keuangan 

berbasis akrual. Dengan demikian, dapat disimpulkan semakin sering 

pelatihan yang diikuti maka pemahaman terhadap laporan keuangan 

berbasis akan meningkat.   

2. Hipotesis 2 : Pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman 

laporan berbasis akrual  

Dari hasil analisis tabel 5.7 diketahui nilai t lebih kecil dari 1,64. Taraf 

signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti pendidikan tidak 
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berpengaruh terhadap laporan keuangan berbasis akrual. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang dimiliki aparatur 

tidak meningkatkan pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. 

3. Hipotesis 3 : Pengalaman kerja berpengaruh positif  terhadap 

pemahaman laporan berbasis akrual  

Dari hasil analisis tabel 5.7 diketahui nilai t lebih besar dari 1,64. Taraf 

signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti pengalaman kerja berpengaruh 

terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. Koefisien beta 

bertanda positif berarti pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap 

pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa semakin aparatur berpengalaman dalam bidang 

kerjanya maka akan berpengaruh positif terhadap pemahaman laporan 

keuangan berbasis akrual.   

4. Hipotesis 4 : Kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

pemahaman laporan berbasis akrual  

Dari hasil analisis tabel 5.7 diketahui nilai t lebih kecil dari 1,64. Taraf 

signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti kualitas teknologi informasi 

tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis 

akrual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas teknologi 

informasi tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan berbasis akrual.  

 
5.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Bagian ini merupakan penjelasan dari hasil analisis data sebagaimana 

yang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian disusun secara berurutan 

berdasarkan perumusan hipotesis yang telah diajukan. 
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5.3.1 Pengaruh pelatihan terhadap pemahaman laporan keuangan 
berbasis akrual 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif 

terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelatihan yang diberikan terhadap pejabat penanggungjawab laporan 

keuangan dan pejabat penatausahaan keuangan dapat meningkatkan 

pemahaman mereka terhadap laporan keuangan berbasis akrual. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Kusuma 

(2013), Halen & Astuti (2013), Supra (2016), dan Jantong (2016) yang 

menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap keberhasilan 

penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa semakin seringnya penanggungjawab dan penatausahaan keuangan 

mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan dapat memberikan manfaat 

dan mengurangi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis 

akrual. Hal ini berarti aparatur yang sering mengikuti pelatihan penyusunan 

laporan keuangan dapat meningkatkan pemahaman atas laporan keuangan 

berbasis akrual. Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan teori 

pembelajaran bahwa dengan seringnya pelatihan yang diikuti akan 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan. 

5.3.2 Pengaruh pendidikan terhadap pemahaman laporan keuangan 
berbasis akrual 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. Temuan ini konsisten 

dengan hasil penelitian oleh Anggi (2015) dan Parananda (2015). Dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap 

sistem akuntansi pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena kemampuan 

menganalisis dan latar belakang pendidikan yang dimiliki aparatur  tidak cukup 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan daerah berbasis 
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akrual. Berarti kemampuan menganalisis dan latar belakang pendidikan aparatur 

tidak dapat menambah pemahaman terhadap laporan keuangan berbasis akrual. 

Teori pembelajaran menjelaskan bawasannya pembelajaran dapat 

diperoleh dari pendidikan disekolah. Berkaitan dengan penelitian ini, sikap yang 

dimiliki oleh penanggungjawab keuangan beranggapan bahwa laporan keuangan 

merupakan tanggungjawab pejabat penatausahaan keuangan. Eriva, Islahuddin, 

& Darwanis (2013) dalam penelitiannya juga menjelaskan tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi akan menduduki jabatan yang tinggi pula sehingga 

tanggungjawab pekerjaannya hanya pada pengesahan hasil, namun tidak terlibat 

langsung dalam penyelesaian laporan keuangan daerah. Temuan dalam 

penelitian ini berbeda dengan penelitian Windes dan Cristian (2008), Hallen dan 

Astuti (2013), dan Supra (2016) yang membuktikan bahwa pendidikan 

mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual.    

5.3.3 Pengaruh pengalaman kerja terhadap pemahaman laporan keuangan 
berbasis akrual 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh 

positif terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini 

menunjukkan semakin aparatur menekuni bidang kerjanya dapat menambah 

pengalaman kerja serta berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan 

berbasis akrual. 

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian Lelono (2014) dan 

Pristiani & Mahmud (2016) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja 

mempunyai pengaruh positif terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis 

akrual. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja dapat menambah 

pemahaman aparatur terhadap laporan keuangan berbasis akrual.  
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5.3.4 Pengaruh kualitas teknologi informasi terhadap pemahaman laporan 
keuangan berbasis akrual 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas teknologi informasi tidak 

berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. Hasil 

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Usman, Sunandar, 

& Farida (2016) dan Kusuma (2013) yang menyatakan kualitas teknologi 

informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan laporan keuangan berbasis 

akrual. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian supra (2016) yang 

membuktikan bahwa kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap 

penerapan standar akuntansi berbasis akrual. 

Penyebab kualitas teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap 

pemahaman laporan keuangan berbasis akrual yaitu tingginya biaya 

pengimplementasian teknologi informasi (Rosiana, Made & Yogivaria, 2016). Hal 

ini berarti untuk meningkatkan kualitas teknologi informasi membutuhkan biaya 

tinggi. Dengan demikian, untuk mendukung perangkat penghubung antar unit 

kerja dalam pengiriman data. Realita yang terjadi di pemerintah Kota Probolinggo 

yaitu belum adanya perangkat penghubung antar organisasi untuk pengiriman 

data sehingga belum bisa maksimal informasi yang dihasilkan dari sistem 

informasi yang terintegrasi.  

 



 

 
 

56 

BAB VI 
PENUTUP 

 
 
6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini memperoleh bukti empiris adanya pengaruh pelatihan, 

pendidikan, pengalaman kerja dan kualitas teknologi informasi terhadap 

pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini ditujukan untuk 

menguji pengujian pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja, dan kualitas 

teknologi informasi. 

Hasil penelitian memperoleh bukti bahwa terdapat pengaruh pelatihan 

terhadap pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin pejabat penanggungjawab laporan keuangan dan pejabat 

penatausahaan keuangan mengikuti pelatihan akan meningkatkan keterampilan 

serta membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaan. Penelitian ini juga 

berhasil membuktikan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap 

pemahaman aparatur pemda atas laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini 

berarti semakin  pejabat penanggungjawab laporan keuangan dan pejabat 

penatausahaan keuangan berpengalaman dalam bidang kerjanya maka akan 

meningkatkan pemahaman terhadap laporan keuangan berbasis akrual.  

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh pendidikan terhadap 

pemahaman laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam penempatan pegawai di setiap SKPD, masih banyak terdapat pegawai 

yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya sehingga 

kemampuan mereka berkurang dalam menganalisis permasalahan penyusunan 

laporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini juga tidak berhasil membuktikan 

pengaruh kualitas teknologi informasi terhadap pemahaman laporan keuangan 

berbasis akrual. Hal ini menunjukkan laporan keuangan berbasis akrual belum 

bisa dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.  
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Kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian ini yaitu: pelatihan 

dan pengalaman kerja dapat meningkatkan pemahaman aparatur pemda atas 

laporan keuangan berbasis akrual. Artinya, semakin sering pelatihan 

penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di ikuti aparatur dan di dukung 

dengan aparatur yang mempunyai pengalaman kerja dapat meningkatkan 

pemahaman mereka terhadap laporan keuangan berbasis akrual. 

 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari akan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini, diantaranya adalah peneliti belum memberikan pertanyaan 

mengenai pendidikan yang dimiliki yaitu akuntansi dan non akuntansi terhadap 

setiap responden pada SKPD yang bersangkutan. Peneliti juga mengalami 

kesulitan bertemu langsung dengan responden dikarenakan waktu penelitian 

dilakukan pada akhir tahun dimana kegiatan responden terfokus dalam 

penyerapan anggaran. 

 

6.3 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, dapat dikemukakan 

beberapa saran antara lain: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk memberikan 

kuisioner perihal indikator pendidikan yaitu akuntansi dan non akuntansi. 

Selain itu, bagi peneliti selanjutnya apabila menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara mendatangi langsung responden, 

hendaknya dilakukan di awal tahun sehingga dapat bertemu langsung 

dengan responden, mendasarkan pada keterbatasan penelitian ini yang 

sulit menemui responden di akhir tahun dimana para responden terfokus 

pada kegiatan-kegiatan penyerapan anggaran. 
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2. Untuk dapat memberikan generalisasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pemahaman Aparatur Pemda atas Laporan Keuangan Berbasis Akrual, 

perlu dilakukan penelitian lanjutan selain pada SKPD Pemerintah Kota 

Probolinggo, dilakukan juga pada SKPD pada pemerintah kota/kabupaten 

lain yang memperoleh opini WDP. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Data Responden 

No Satuan Kerja Jenis Kelamin 
Jenjang 

Pendidikan 
Usia Masa Kerja Jabatan 

1 Dinas Pendidikan Laki-laki S2 52 tahun 31 tahun PPK 

2 Dinas Kesehatan Perempuan S2 54 Tahun 29 Tahun Kepala Dinas 

3 Dinas Kesehatan Perempuan S2 53 Tahun 21 Tahun PPK 

4 RSUD Mohammad 
Saleh 

Perempuan S2 50 Tahun 25 Tahun PPK 

5 Dinas Pekerjaaan 
Umum 

Perempuan S1 35 Tahun 19 Tahun PPK 

6 BAPPEDA Laki-laki S2 56 Tahun 32 Tahun Kepala Dinas 

7 BAPPEDA Perempuan S2 56 Tahun 31 Tahun PPK 

8 Dinas Perhubungan Laki-laki S2 54 Tahun 31 tahun Kepala Dinas 

9 Dinas Perhubungan Laki-laki S2 50 Tahun 26 Tahun PPK 

10 Badan Lingkungan 
Hidup 

Laki-laki S2 36 Tahun 12 tahun PPK 

11 Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil 

Laki-laki S2 55 Tahun 33 Tahun PPK 

12 BPP & KB Perempuan S2 52 Tahun 25 tahun PPK 

13 Dinas Sosial Perempuan S2 48 Tahun 22 Tahun PPK 

14 Dinas Tenaga Kerja Perempuan S1 35 Tahun 8 Tahun PPK 

15 Diskoperindag Laki-laki S2 54 Tahun 31 Tahun Kepala Dinas 

16 Diskoperindag Laki-laki S2 35 Tahun 12 Tahun PPK 

17 Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Perijinan 

Laki-laki S2 56 Tahun 33 Tahun Kepala Dinas 

18 Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Perijinan 

Perempuan S1 41 Tahun 16 Tahun PPK 

19 Dispobpar Laki-laki S2 54 Tahun 31 Tahun Kepala Dinas 

20 Dispobpar Perempuan S1 35 Tahun 9 Tahun PPK 

21 Baskesbangpol Laki-laki S2 49 Tahun 24 Tahun PPK 

22 Satpol PP Laki-laki S2 39 tahun 17 Tahun PPK 

23 Sekretariat DPRD Perempuan S2 53 Tahun 31 Tahun Kepala Dinas 

24 Sekretariat DPRD Perempuan S2 49 Tahun 23 Tahun PPK 

25 Bagian Umum Laki-laki S2 51 Tahun 24 Tahun Kepala Dinas 

26 Bagian Umum Perempuan S1 34 Tahun 8 Tahun PPK 

27 Bagian Organisasi Laki-laki S2 51 Tahun 25 tahun Kepala Dinas 

28 Bagian Organisasi Perempuan S1 37 Tahun 9 Tahun PPK 

29 Bagian Pemerintahan Laki-laki S2 53 Tahun 26 Tahun Kepala Dinas 

30 Bagian Pemerintahan Perempuan S1 36 Tahun 12 tahun PPK 

31 Bagian Hukum Laki-laki S2 55 Tahun 29 tahun Kepala Dinas 

32 Bagian Hukum Laki-laki S1 33 Tahun 7 Tahun PPK 

33 Bagian Humas dan 
Protokol 

Laki-laki S2 54 Tahun 26 Tahun Kepala Dinas 

34 Bagian Humas dan 
Protokol 

Perempuan S2 37 Tahun 15 Tahun PPK 

35 Bagian Kesra Laki-laki S1 35 Tahun 9 Tahun PPK 

36 Bagian Perekonomian Perempuan S1 35 tahun 6 Tahun PPK 

37 Bagian Pembangunan Perempuan S1 37 Tahun 8 Tahun PPK 
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38 DPPKA Perempuan S1 33 tahun 7 Tahun PPK 

39 Badan Kepegawaian 
Daerah 

Laki-laki S2 56 Tahun 28 Tahun Kepala Dinas 

40 Badan Kepegawaian 
Daerah 

Laki-laki S2 48 Tahun 19 Tahun PPK 

41 Inspektorat Laki-laki S2 55 Tahun 27 Tahun Kepala Dinas 

42 Inspektorat Perempuan S2 49 Tahun 22 tahun PPK 

43 Sekretariat KORPRI Perempuan S1 36 Tahun 14 Tahun PPK 

44 Kecamatan Wonoasih Laki-laki S1 39 Tahun 15 tahun PPK 

45 Kecamatan 
Kademangan 

Perempuan S1 37 Tahun 9 Tahun PPK 

46 Kecamatan Mayangan Laki-laki S2 52 Tahun 29 Tahun Camat 

47 Kecamatan Mayangan Perempuan S2 42 Tahun 21 Tahun PPK 

48 Kecamatan Kedopok Laki-laki S2 49 Tahun 19 tahun PPK 

49 Kecamatan Kanigaran Perempuan S2 48 Tahun 19 Tahun PPK 

50 BPBD Laki-laki S1 47 Tahun 21 Tahun PPK 

51 Kantor Pemmas Laki-laki S2 55 Tahun 23 Tahun Kepala Dinas 

52 Kantor Pemmas Laki-laki S1 34 Tahun 6 Tahun PPK 

53 Diskominfo Perempuan S2 37 Tahun 11 Tahun PPK 

54 Kantor Perpustakaan 
& Arsip 

Perempuan S2 39 Tahun 15 Tahun PPK 

55 Dinas Pertanian Laki-laki S2 53 Tahun 25 tahun PPK 

56 Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

Laki-laki S2 56 Tahun 32 tahun Kepala Dinas 

57 Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

Laki-laki S2 54 Tahun 29 Tahun PPK 

 
 
  



 

 
 

xxvi 

Lampiran 2 Uji Validitas 

 
Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Testa 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.635 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 635.994 

Df 171 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

Anti-image Matrices 

  
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 

Anti-image 

Covariance 

X1.1 .284 -.046 -.121 -.139 .000 -.013 .055 .040 -.058 .091 -.137 .104 -.072 .040 .018 -.038 .076 -.061 -.089 

X1.2 -.046 .349 -.108 -.137 .011 .012 -.011 -.139 .041 .008 -.038 -.045 .031 -.079 .034 .052 .000 -.052 .029 

X1.3 -.121 -.108 .269 .104 -.008 .002 -.073 .089 .014 -.076 .046 -.057 .052 -.023 -.061 .007 -.132 .045 .068 

X1.4 -.139 -.137 .104 .504 .011 -.031 -.064 .071 .038 -.119 .103 -.028 -.031 .040 -.076 -.042 .006 .047 .028 

X2.1 .000 .011 -.008 .011 .137 -.098 -.091 .034 .047 -.030 -.003 .052 -.016 .058 -.060 .004 .043 -.024 -.002 

X2.2 -.013 .012 .002 -.031 -.098 .135 .018 -.086 -.034 .058 -.010 -.017 .029 -.062 .065 -.006 -.032 .021 .003 

X2.3 .055 -.011 -.073 -.064 -.091 .018 .237 -.067 -.083 .069 .000 -.013 -.028 -.021 .077 -.037 .011 .032 -.046 
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X2.4 .040 -.139 .089 .071 .034 -.086 -.067 .287 -.023 -.056 .017 -.018 .002 .076 -.062 8.030

E-5 

-.025 -.034 -.023 

X3.1 -.058 .041 .014 .038 .047 -.034 -.083 -.023 .240 -.151 -.047 -.003 -.014 .027 -.083 .121 -.080 -.049 .052 

X3.2 .091 .008 -.076 -.119 -.030 .058 .069 -.056 -.151 .222 -.094 .091 -.015 -.025 .077 -.084 .097 .021 -.085 

X3.3 -.137 -.038 .046 .103 -.003 -.010 .000 .017 -.047 -.094 .388 -.185 .097 -.040 .027 -.047 -.043 .035 .091 

X4.1 .104 -.045 -.057 -.028 .052 -.017 -.013 -.018 -.003 .091 -.185 .365 -.161 .126 -.110 -.024 .129 .045 -.110 

X4.2 -.072 .031 .052 -.031 -.016 .029 -.028 .002 -.014 -.015 .097 -.161 .342 -.175 .094 -.070 -.052 -.057 .040 

X4.3 .040 -.079 -.023 .040 .058 -.062 -.021 .076 .027 -.025 -.040 .126 -.175 .237 -.137 .082 .035 -.014 -.054 

X4.4 .018 .034 -.061 -.076 -.060 .065 .077 -.062 -.083 .077 .027 -.110 .094 -.137 .235 -.116 -.013 -.022 .008 

X4.5 -.038 .052 .007 -.042 .004 -.006 -.037 8.030

E-5 

.121 -.084 -.047 -.024 -.070 .082 -.116 .361 -.140 -.060 .003 

X4.6 .076 .000 -.132 .006 .043 -.032 .011 -.025 -.080 .097 -.043 .129 -.052 .035 -.013 -.140 .371 .000 -.114 

X4.7 -.061 -.052 .045 .047 -.024 .021 .032 -.034 -.049 .021 .035 .045 -.057 -.014 -.022 -.060 .000 .349 -.159 

X4.8 -.089 .029 .068 .028 -.002 .003 -.046 -.023 .052 -.085 .091 -.110 .040 -.054 .008 .003 -.114 -.159 .389 

Anti-image 

Correlation 

X1.1 .681a -.147 -.436 -.368 -.004 -.064 .211 .140 -.220 .363 -.411 .321 -.232 .153 .069 -.117 .233 -.193 -.266 

X1.2 -.147 .771a -.351 -.327 .049 .056 -.037 -.440 .141 .029 -.103 -.127 .088 -.274 .119 .146 .000 -.148 .078 

X1.3 -.436 -.351 .677a .281 -.042 .012 -.290 .319 .054 -.310 .142 -.181 .170 -.093 -.241 .023 -.416 .146 .211 

X1.4 -.368 -.327 .281 .647a .043 -.119 -.185 .188 .108 -.356 .233 -.066 -.074 .117 -.220 -.098 .013 .112 .064 

X2.1 -.004 .049 -.042 .043 .605a -.724 -.508 .174 .258 -.175 -.013 .232 -.076 .320 -.333 .020 .192 -.109 -.007 
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X2.2 -.064 .056 .012 -.119 -.724 .619a .101 -.439 -.189 .334 -.043 -.076 .134 -.345 .368 -.026 -.144 .095 .014 

X2.3 .211 -.037 -.290 -.185 -.508 .101 .668a -.256 -.349 .301 .001 -.045 -.097 -.087 .326 -.125 .036 .111 -.152 

X2.4 .140 -.440 .319 .188 .174 -.439 -.256 .622a -.086 -.220 .052 -.055 .007 .292 -.239 .000 -.076 -.107 -.069 

X3.1 -.220 .141 .054 .108 .258 -.189 -.349 -.086 .608a -.652 -.155 -.012 -.050 .114 -.351 .409 -.267 -.169 .169 

X3.2 .363 .029 -.310 -.356 -.175 .334 .301 -.220 -.652 .436a -.320 .321 -.056 -.110 .338 -.295 .339 .076 -.287 

X3.3 -.411 -.103 .142 .233 -.013 -.043 .001 .052 -.155 -.320 .609a -.491 .267 -.131 .091 -.127 -.113 .096 .235 

X4.1 .321 -.127 -.181 -.066 .232 -.076 -.045 -.055 -.012 .321 -.491 .336a -.455 .429 -.376 -.067 .352 .125 -.292 

X4.2 -.232 .088 .170 -.074 -.076 .134 -.097 .007 -.050 -.056 .267 -.455 .641a -.615 .331 -.200 -.146 -.166 .109 

X4.3 .153 -.274 -.093 .117 .320 -.345 -.087 .292 .114 -.110 -.131 .429 -.615 .570a -.582 .278 .120 -.049 -.176 

X4.4 .069 .119 -.241 -.220 -.333 .368 .326 -.239 -.351 .338 .091 -.376 .331 -.582 .603a -.398 -.044 -.076 .028 

X4.5 -.117 .146 .023 -.098 .020 -.026 -.125 .000 .409 -.295 -.127 -.067 -.200 .278 -.398 .699a -.383 -.169 .009 

X4.6 .233 .000 -.416 .013 .192 -.144 .036 -.076 -.267 .339 -.113 .352 -.146 .120 -.044 -.383 .672a -.002 -.300 

X4.7 -.193 -.148 .146 .112 -.109 .095 .111 -.107 -.169 .076 .096 .125 -.166 -.049 -.076 -.169 -.002 .837a -.430 

X4.8 -.266 .078 .211 .064 -.007 .014 -.152 -.069 .169 -.287 .235 -.292 .109 -.176 .028 .009 -.300 -.430 .723a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Testa 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .823 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 317.744 

df 45 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

Anti-image Matrices 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 

Anti-image Covariance Y1 .585 -.110 -.009 -.019 .036 .061 -.181 -.004 -.063 -.009 

Y2 -.110 .430 -.160 -.049 -.023 -.125 -.106 -.016 .080 -.011 

Y3 -.009 -.160 .402 -.024 -.184 -.042 -.034 -.042 -.002 .071 

Y4 -.019 -.049 -.024 .594 -.085 -.036 .044 -.045 -.083 .066 

Y5 .036 -.023 -.184 -.085 .419 -.042 .021 .071 -.066 -.087 

Y6 .061 -.125 -.042 -.036 -.042 .558 -.103 -.009 .044 -.093 

Y7 -.181 -.106 -.034 .044 .021 -.103 .551 -.034 -.046 .066 

Y8 -.004 -.016 -.042 -.045 .071 -.009 -.034 .186 -.089 -.105 

Y9 -.063 .080 -.002 -.083 -.066 .044 -.046 -.089 .196 -.058 

Y10 -.009 -.011 .071 .066 -.087 -.093 .066 -.105 -.058 .224 
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Anti-image Correlation Y1 .873a -.219 -.018 -.032 .072 .108 -.318 -.013 -.186 -.024 

Y2 -.219 .784a -.386 -.097 -.054 -.256 -.217 -.058 .275 -.037 

Y3 -.018 -.386 .798a -.049 -.448 -.088 -.072 -.155 -.008 .238 

Y4 -.032 -.097 -.049 .903a -.170 -.062 .077 -.136 -.244 .180 

Y5 .072 -.054 -.448 -.170 .811a -.088 .044 .253 -.232 -.283 

Y6 .108 -.256 -.088 -.062 -.088 .873a -.186 -.028 .134 -.262 

Y7 -.318 -.217 -.072 .077 .044 -.186 .843a -.107 -.140 .186 

Y8 -.013 -.058 -.155 -.136 .253 -.028 -.107 .809a -.468 -.514 

Y9 -.186 .275 -.008 -.244 -.232 .134 -.140 -.468 .816a -.277 

Y10 -.024 -.037 .238 .180 -.283 -.262 .186 -.514 -.277 .782a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Lampiran 3 Uji Reabilitas 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 57 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 57 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.790 4 

 

 
 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 57 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 57 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.898 4 
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Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 57 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 57 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.878 10 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 57 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 57 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.661 2 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 57 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 57 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.842 7 
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Lampiran 4 Uji Regresi 

Regression 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y 22.5088 5.46457 57 

X1 7.0000 1.63663 57 

X2 10.5614 3.33819 57 

X3 4.1754 .96590 57 

X4 11.4035 2.79579 57 

 

Correlations 

  Y X1 X2 X3 X4 

Pearson Correlation Y 1.000 .427 -.011 .396 .275 

X1 .427 1.000 .118 .474 .613 

X2 -.011 .118 1.000 -.009 .004 

X3 .396 .474 -.009 1.000 .304 

X4 .275 .613 .004 .304 1.000 

Sig. (1-tailed) Y . .000 .468 .001 .019 

X1 .000 . .192 .000 .000 

X2 .468 .192 . .474 .488 

X3 .001 .000 .474 . .011 

X4 .019 .000 .488 .011 . 

N Y 57 57 57 57 57 

X1 57 57 57 57 57 

X2 57 57 57 57 57 

X3 57 57 57 57 57 

X4 57 57 57 57 57 

 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X4, X2, X3, X1a . Enter 

a. All requested variables entered. 
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Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .482a .233 .174 4.96739 .233 3.943 4 52 .007 1.557 

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 389.146 4 97.287 3.943 .007a 

Residual 1283.100 52 24.675   

Total 1672.246 56    

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 

b. Dependent Variable: Y 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 95,0% Confidence Interval for B Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta   Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.025 4.122  2.432 .018 1.753 18.296      

X1 1.034 .563 .310 1.837 .032 -.096 2.164 .427 .247 .223 .519 1.927 

X2 -.074 .202 -.045 -.368 .714 -.479 .330 -.011 -.051 -.045 .974 1.027 

X3 1.385 .783 .245 1.769 .023 -.186 2.956 .396 .238 .215 .771 1.298 

X4 .022 .302 .011 .071 .943 -.584 .627 .275 .010 .009 .620 1.613 

a. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 5 Uji Validitas 
Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .635 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 635.994 

df 171 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x3.1 x3.2 x3.3 x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 x4.6 x4.7 x4.8 

Anti-image 

Covariance 

x1.1 .284 -.046 -.121 -.139 -.001 -.013 .055 .040 -.058 .091 -.137 .104 -.072 .040 .018 -.038 .076 -.061 -.089 

x1.2 -.046 .349 -.108 -.137 .011 .012 -.011 -.139 .041 .008 -.038 -.045 .031 -.079 .034 .052 .000 -.052 .029 

x1.3 -.121 -.108 .269 .104 -.008 .002 -.073 .089 .014 -.076 .046 -.057 .052 -.023 -.061 .007 -.132 .045 .068 

x1.4 -.139 -.137 .104 .504 .011 -.031 -.064 .071 .038 -.119 .103 -.028 -.031 .040 -.076 -.042 .006 .047 .028 

x2.1 -.001 .011 -.008 .011 .137 -.098 -.091 .034 .047 -.030 -.003 .052 -.016 .058 -.060 .004 .043 -.024 -.002 

x2.2 -.013 .012 .002 -.031 -.098 .135 .018 -.086 -.034 .058 -.010 -.017 .029 -.062 .065 -.006 -.032 .021 .003 

x2.3 .055 -.011 -.073 -.064 -.091 .018 .237 -.067 -.083 .069 .000 -.013 -.028 -.021 .077 -.037 .011 .032 -.046 

x2.4 .040 -.139 .089 .071 .034 -.086 -.067 .287 -.023 -.056 .017 -.018 .002 .076 -.062 8.030E-5 -.025 -.034 -.023 

x3.1 -.058 .041 .014 .038 .047 -.034 -.083 -.023 .240 -.151 -.047 -.003 -.014 .027 -.083 .121 -.080 -.049 .052 

x3.2 .091 .008 -.076 -.119 -.030 .058 .069 -.056 -.151 .222 -.094 .091 -.015 -.025 .077 -.084 .097 .021 -.085 

x3.3 -.137 -.038 .046 .103 -.003 -.010 .000 .017 -.047 -.094 .388 -.185 .097 -.040 .027 -.047 -.043 .035 .091 
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x4.1 .104 -.045 -.057 -.028 .052 -.017 -.013 -.018 -.003 .091 -.185 .365 -.161 .126 -.110 -.024 .129 .045 -.110 

x4.2 -.072 .031 .052 -.031 -.016 .029 -.028 .002 -.014 -.015 .097 -.161 .342 -.175 .094 -.070 -.052 -.057 .040 

x4.3 .040 -.079 -.023 .040 .058 -.062 -.021 .076 .027 -.025 -.040 .126 -.175 .237 -.137 .082 .035 -.014 -.054 

x4.4 .018 .034 -.061 -.076 -.060 .065 .077 -.062 -.083 .077 .027 -.110 .094 -.137 .235 -.116 -.013 -.022 .008 

x4.5 -.038 .052 .007 -.042 .004 -.006 -.037 8.030E-5 .121 -.084 -.047 -.024 -.070 .082 -.116 .361 -.140 -.060 .003 

x4.6 .076 .000 -.132 .006 .043 -.032 .011 -.025 -.080 .097 -.043 .129 -.052 .035 -.013 -.140 .371 -.001 -.114 

x4.7 -.061 -.052 .045 .047 -.024 .021 .032 -.034 -.049 .021 .035 .045 -.057 -.014 -.022 -.060 -.001 .349 -.159 

x4.8 -.089 .029 .068 .028 -.002 .003 -.046 -.023 .052 -.085 .091 -.110 .040 -.054 .008 .003 -.114 -.159 .389 

Anti-image 

Correlation 

x1.1 .681a -.147 -.436 -.368 -.004 -.064 .211 .140 -.220 .363 -.411 .321 -.232 .153 .069 -.117 .233 -.193 -.266 

x1.2 -.147 .771a -.351 -.327 .049 .056 -.037 -.440 .141 .029 -.103 -.127 .088 -.274 .119 .146 -.001 -.148 .078 

x1.3 -.436 -.351 .677a .281 -.042 .012 -.290 .319 .054 -.310 .142 -.181 .170 -.093 -.241 .023 -.416 .146 .211 

x1.4 -.368 -.327 .281 .647a .043 -.119 -.185 .188 .108 -.356 .233 -.066 -.074 .117 -.220 -.098 .013 .112 .064 

x2.1 -.004 .049 -.042 .043 .605a -.724 -.508 .174 .258 -.175 -.013 .232 -.076 .320 -.333 .020 .192 -.109 -.007 

x2.2 -.064 .056 .012 -.119 -.724 .619a .101 -.439 -.189 .334 -.043 -.076 .134 -.345 .368 -.026 -.144 .095 .014 

x2.3 .211 -.037 -.290 -.185 -.508 .101 .668a -.256 -.349 .301 .001 -.045 -.097 -.087 .326 -.125 .036 .111 -.152 

x2.4 .140 -.440 .319 .188 .174 -.439 -.256 .622a -.086 -.220 .052 -.055 .007 .292 -.239 .000 -.076 -.107 -.069 

x3.1 -.220 .141 .054 .108 .258 -.189 -.349 -.086 .608a -.652 -.155 -.012 -.050 .114 -.351 .409 -.267 -.169 .169 

x3.2 .363 .029 -.310 -.356 -.175 .334 .301 -.220 -.652 .436a -.320 .321 -.056 -.110 .338 -.295 .339 .076 -.287 

x3.3 -.411 -.103 .142 .233 -.013 -.043 .001 .052 -.155 -.320 .609a -.491 .267 -.131 .091 -.127 -.113 .096 .235 

x4.1 .321 -.127 -.181 -.066 .232 -.076 -.045 -.055 -.012 .321 -.491 .336a -.455 .429 -.376 -.067 .352 .125 -.292 

x4.2 -.232 .088 .170 -.074 -.076 .134 -.097 .007 -.050 -.056 .267 -.455 .641a -.615 .331 -.200 -.146 -.166 .109 
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x4.3 .153 -.274 -.093 .117 .320 -.345 -.087 .292 .114 -.110 -.131 .429 -.615 .570a -.582 .278 .120 -.049 -.176 

x4.4 .069 .119 -.241 -.220 -.333 .368 .326 -.239 -.351 .338 .091 -.376 .331 -.582 .603a -.398 -.044 -.076 .028 

x4.5 -.117 .146 .023 -.098 .020 -.026 -.125 .000 .409 -.295 -.127 -.067 -.200 .278 -.398 .699a -.383 -.169 .009 

x4.6 .233 -.001 -.416 .013 .192 -.144 .036 -.076 -.267 .339 -.113 .352 -.146 .120 -.044 -.383 .672a -.002 -.300 

x4.7 -.193 -.148 .146 .112 -.109 .095 .111 -.107 -.169 .076 .096 .125 -.166 -.049 -.076 -.169 -.002 .837a -.430 

x4.8 -.266 .078 .211 .064 -.007 .014 -.152 -.069 .169 -.287 .235 -.292 .109 -.176 .028 .009 -.300 -.430 .723a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

x1.1 1.000 .546 

x1.2 1.000 .539 

x1.3 1.000 .546 

x1.4 1.000 .305 

x2.1 1.000 .832 

x2.2 1.000 .861 

x2.3 1.000 .788 

x2.4 1.000 .631 

x3.1 1.000 .771 

x3.2 1.000 .789 

x3.3 1.000 .742 

x4.1 1.000 .692 

x4.2 1.000 .588 

x4.3 1.000 .626 

x4.4 1.000 .677 

x4.5 1.000 .566 

x4.6 1.000 .454 

x4.7 1.000 .682 

x4.8 1.000 .586 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5.645 29.709 29.709 5.645 29.709 29.709 4.159 21.888 21.888 

2 3.373 17.754 47.464 3.373 17.754 47.464 3.357 17.667 39.555 

3 1.806 9.507 56.971 1.806 9.507 56.971 2.679 14.101 53.656 

4 1.398 7.356 64.326 1.398 7.356 64.326 2.027 10.670 64.326 

5 1.157 6.089 70.415       

6 1.030 5.420 75.835       

7 .890 4.685 80.520       

8 .639 3.361 83.881       

9 .612 3.222 87.104       

10 .483 2.541 89.645       

11 .414 2.177 91.821       

12 .364 1.913 93.734       

13 .329 1.731 95.465       

14 .233 1.226 96.691       

15 .201 1.057 97.748       

16 .148 .781 98.529       

17 .135 .711 99.240       

18 .088 .466 99.706       

19 .056 .294 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

x1.1 .736 -.030 .034 -.044 

x1.2 .687 .209 .144 .052 

x1.3 .699 -.036 .174 .163 

x1.4 .536 .103 .053 -.068 

x2.1 -.074 .909 -.021 .018 

x2.2 -.035 .927 .002 .007 

x2.3 .161 .868 .086 .027 

x2.4 .199 .738 .210 .047 

x3.1 .594 .007 .595 -.251 

x3.2 .424 -.274 .606 -.409 

x3.3 .453 -.184 .639 .307 

x4.1 .308 -.148 -.018 .759 

x4.2 .614 -.116 -.409 -.176 

x4.3 .631 -.246 -.268 -.309 

x4.4 .702 -.236 -.174 .312 

x4.5 .633 .009 -.229 .336 

x4.6 .628 .182 -.146 .076 

x4.7 .702 .095 -.331 -.267 

x4.8 .629 .172 -.341 -.211 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

x1.1 .736 -.030 .034 -.044 

x1.2 .687 .209 .144 .052 

x1.3 .699 -.036 .174 .163 

x1.4 .536 .103 .053 -.068 

x2.1 -.074 .909 -.021 .018 

x2.2 -.035 .927 .002 .007 

x2.3 .161 .868 .086 .027 

x2.4 .199 .738 .210 .047 

x3.1 .594 .007 .595 -.251 

x3.2 .424 -.274 .606 -.409 

x3.3 .453 -.184 .639 .307 

x4.1 .308 -.148 -.018 .759 

x4.2 .614 -.116 -.409 -.176 

x4.3 .631 -.246 -.268 -.309 

x4.4 .702 -.236 -.174 .312 

x4.5 .633 .009 -.229 .336 

x4.6 .628 .182 -.146 .076 

x4.7 .702 .095 -.331 -.267 

x4.8 .629 .172 -.341 -.211 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 
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Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

x1.1 .577 .022 .393 .243 

x1.2 .456 .273 .414 .292 

x1.3 .408 .042 .449 .420 

x1.4 .420 .140 .303 .132 

x2.1 -.031 .893 -.157 -.094 

x2.2 -.009 .916 -.120 -.090 

x2.3 .094 .881 .048 .009 

x2.4 .050 .770 .181 .055 

x3.1 .237 .095 .840 .000 

x3.2 .140 -.204 .833 -.184 

x3.3 -.079 -.062 .709 .478 

x4.1 .008 -.076 -.017 .828 

x4.2 .752 -.129 -.002 .078 

x4.3 .731 -.250 .169 -.026 

x4.4 .541 -.183 .146 .574 

x4.5 .513 .050 .034 .547 

x4.6 .552 .213 .140 .291 

x4.7 .815 .088 .103 .009 

x4.8 .746 .163 .039 .026 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

x1.1 .736 -.030 .034 -.044 

x1.2 .687 .209 .144 .052 

x1.3 .699 -.036 .174 .163 

x1.4 .536 .103 .053 -.068 

x2.1 -.074 .909 -.021 .018 

x2.2 -.035 .927 .002 .007 

x2.3 .161 .868 .086 .027 

x2.4 .199 .738 .210 .047 

x3.1 .594 .007 .595 -.251 

x3.2 .424 -.274 .606 -.409 

x3.3 .453 -.184 .639 .307 

x4.1 .308 -.148 -.018 .759 

x4.2 .614 -.116 -.409 -.176 

x4.3 .631 -.246 -.268 -.309 

x4.4 .702 -.236 -.174 .312 

x4.5 .633 .009 -.229 .336 

x4.6 .628 .182 -.146 .076 

x4.7 .702 .095 -.331 -.267 

x4.8 .629 .172 -.341 -.211 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 

1 .790 .069 .477 .380 

2 .024 .989 -.111 -.090 

3 -.524 .108 .844 .010 

4 -.318 .067 -.217 .920 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .665 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 590.754 

df 153 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x3.1 x3.2 x3.3 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 x4.6 x4.7 x4.8 

Anti-image 

Covariance 

x1.1 .317 -.038 -.121 -.147 -.018 -.009 .066 .050 -.063 .081 -.124 -.038 .005 .064 -.034 .050 -.083 -.070 

x1.2 -.038 .355 -.121 -.144 .019 .010 -.012 -.144 .041 .022 -.081 .013 -.079 .024 .050 .018 -.048 .017 

x1.3 -.121 -.121 .279 .103 4.311E-5 .000 -.078 .089 .014 -.071 .023 .035 -.005 -.094 .004 -.131 .054 .058 

x1.4 -.147 -.144 .103 .506 .016 -.033 -.065 .070 .038 -.125 .117 -.055 .062 -.098 -.044 .018 .052 .022 

x2.1 -.018 .019 4.311E-5 .016 .144 -.102 -.095 .039 .050 -.051 .032 .008 .051 -.054 .008 .030 -.032 .016 

x2.2 -.009 .010 .000 -.033 -.102 .136 .018 -.088 -.034 .070 -.024 .027 -.069 .071 -.007 -.030 .023 -.002 

x2.3 .066 -.012 -.078 -.065 -.095 .018 .237 -.068 -.084 .081 -.009 -.042 -.020 .085 -.038 .018 .034 -.055 

x2.4 .050 -.144 .089 .070 .039 -.088 -.068 .287 -.023 -.057 .011 -.007 .101 -.079 -.001 -.021 -.032 -.031 

x3.1 -.063 .041 .014 .038 .050 -.034 -.084 -.023 .240 -.167 -.065 -.020 .035 -.098 .121 -.090 -.049 .055 

x3.2 .081 .022 -.071 -.125 -.051 .070 .081 -.057 -.167 .248 -.070 .035 -.078 .136 -.087 .083 .011 -.069 
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x3.3 -.124 -.081 .023 .117 .032 -.024 -.009 .011 -.065 -.070 .511 .027 .039 -.044 -.079 .034 .078 .051 

x4.2 -.038 .013 .035 -.055 .008 .027 -.042 -.007 -.020 .035 .027 .431 -.185 .067 -.103 .007 -.048 -.012 

x4.3 .005 -.079 -.005 .062 .051 -.069 -.020 .101 .035 -.078 .039 -.185 .291 -.142 .111 -.013 -.037 -.021 

x4.4 .064 .024 -.094 -.098 -.054 .071 .085 -.079 -.098 .136 -.044 .067 -.142 .274 -.144 .035 -.010 -.032 

x4.5 -.034 .050 .004 -.044 .008 -.007 -.038 -.001 .121 -.087 -.079 -.103 .111 -.144 .363 -.151 -.058 -.004 

x4.6 .050 .018 -.131 .018 .030 -.030 .018 -.021 -.090 .083 .034 .007 -.013 .035 -.151 .423 -.019 -.094 

x4.7 -.083 -.048 .054 .052 -.032 .023 .034 -.032 -.049 .011 .078 -.048 -.037 -.010 -.058 -.019 .355 -.161 

x4.8 -.070 .017 .058 .022 .016 -.002 -.055 -.031 .055 -.069 .051 -.012 -.021 -.032 -.004 -.094 -.161 .426 

Anti-image 

Correlation 

x1.1 .745a -.113 -.406 -.367 -.085 -.042 .239 .167 -.228 .289 -.308 -.102 .018 .216 -.102 .135 -.248 -.190 

x1.2 -.113 .764a -.384 -.339 .082 .046 -.043 -.451 .140 .075 -.191 .034 -.245 .077 .139 .047 -.135 .043 

x1.3 -.406 -.384 .690a .274 .000 -.001 -.304 .314 .052 -.270 .062 .100 -.017 -.339 .011 -.383 .172 .168 

x1.4 -.367 -.339 .274 .630a .060 -.125 -.188 .185 .108 -.354 .230 -.117 .161 -.264 -.103 .039 .122 .047 

x2.1 -.085 .082 .000 .060 .611a -.728 -.511 .192 .268 -.270 .119 .033 .251 -.273 .036 .122 -.143 .066 

x2.2 -.042 .046 -.001 -.125 -.728 .609a .097 -.446 -.191 .379 -.093 .111 -.346 .367 -.032 -.126 .106 -.009 

x2.3 .239 -.043 -.304 -.188 -.511 .097 .651a -.259 -.350 .333 -.025 -.132 -.075 .334 -.128 .056 .118 -.173 

x2.4 .167 -.451 .314 .185 .192 -.446 -.259 .600a -.087 -.215 .029 -.021 .350 -.281 -.003 -.061 -.101 -.089 

x3.1 -.228 .140 .052 .108 .268 -.191 -.350 -.087 .588a -.684 -.185 -.063 .131 -.383 .409 -.281 -.169 .173 

x3.2 .289 .075 -.270 -.354 -.270 .379 .333 -.215 -.684 .428a -.198 .106 -.290 .523 -.290 .255 .038 -.214 

x3.3 -.308 -.191 .062 .230 .119 -.093 -.025 .029 -.185 -.198 .740a .056 .101 -.117 -.183 .073 .182 .110 

x4.2 -.102 .034 .100 -.117 .033 .111 -.132 -.021 -.063 .106 .056 .783a -.522 .194 -.260 .017 -.124 -.028 

x4.3 .018 -.245 -.017 .161 .251 -.346 -.075 .350 .131 -.290 .101 -.522 .630a -.503 .341 -.037 -.115 -.059 
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x4.4 .216 .077 -.339 -.264 -.273 .367 .334 -.281 -.383 .523 -.117 .194 -.503 .576a -.458 .102 -.032 -.093 

x4.5 -.102 .139 .011 -.103 .036 -.032 -.128 -.003 .409 -.290 -.183 -.260 .341 -.458 .655a -.385 -.162 -.011 

x4.6 .135 .047 -.383 .039 .122 -.126 .056 -.061 -.281 .255 .073 .017 -.037 .102 -.385 .763a -.050 -.221 

x4.7 -.248 -.135 .172 .122 -.143 .106 .118 -.101 -.169 .038 .182 -.124 -.115 -.032 -.162 -.050 .829a -.415 

x4.8 -.190 .043 .168 .047 .066 -.009 -.173 -.089 .173 -.214 .110 -.028 -.059 -.093 -.011 -.221 -.415 .813a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

x1.1 1.000 .619 

x1.2 1.000 .570 

x1.3 1.000 .775 

x1.4 1.000 .306 

x2.1 1.000 .838 

x2.2 1.000 .863 

x2.3 1.000 .790 

x2.4 1.000 .720 

x3.1 1.000 .801 

x3.2 1.000 .823 

x3.3 1.000 .658 

x4.2 1.000 .597 

x4.3 1.000 .555 

x4.4 1.000 .604 

x4.5 1.000 .459 

x4.6 1.000 .476 

x4.7 1.000 .752 

x4.8 1.000 .724 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5.567 30.927 30.927 5.567 30.927 30.927 3.490 19.389 19.389 

2 3.357 18.652 49.579 3.357 18.652 49.579 3.341 18.560 37.948 

3 1.806 10.035 59.613 1.806 10.035 59.613 2.891 16.058 54.007 

4 1.201 6.672 66.285 1.201 6.672 66.285 2.210 12.278 66.285 

5 1.114 6.191 72.476       

6 .921 5.118 77.594       

7 .652 3.620 81.214       

8 .635 3.530 84.744       

9 .564 3.133 87.877       

10 .478 2.656 90.533       

11 .370 2.053 92.586       

12 .330 1.831 94.416       

13 .288 1.598 96.014       

14 .233 1.294 97.308       

15 .166 .923 98.231       

16 .147 .817 99.048       

17 .114 .634 99.682       

18 .057 .318 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

x1.1 .743 -.047 .032 -.254 

x1.2 .687 .200 .144 -.193 

x1.3 .699 -.048 .174 -.503 

x1.4 .539 .093 .052 -.063 

x2.1 -.057 .907 -.020 -.105 

x2.2 -.020 .927 .002 -.060 

x2.3 .173 .867 .087 -.041 

x2.4 .204 .741 .212 .289 

x3.1 .602 -.010 .592 .297 

x3.2 .434 -.294 .601 .432 

x3.3 .436 -.179 .642 -.151 

x4.2 .609 -.124 -.411 .205 

x4.3 .638 -.267 -.272 .048 

x4.4 .686 -.235 -.171 -.221 

x4.5 .623 .008 -.226 -.140 

x4.6 .636 .168 -.146 -.146 

x4.7 .711 .077 -.333 .360 

x4.8 .633 .161 -.343 .424 
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

x1.1 .715 -.013 .269 .190 

x1.2 .634 .245 .209 .254 

x1.3 .862 -.011 .019 .179 

x1.4 .434 .126 .249 .197 

x2.1 .017 .889 -.079 -.203 

x2.2 .014 .915 -.044 -.155 

x2.3 .145 .877 .030 .000 

x2.4 -.052 .784 .166 .275 

x3.1 .260 .105 .183 .830 

x3.2 .049 -.180 .157 .874 

x3.3 .453 -.088 -.201 .636 

x4.2 .282 -.124 .709 -.005 

x4.3 .420 -.256 .556 .067 

x4.4 .644 -.223 .371 .044 

x4.5 .537 .012 .413 -.020 

x4.6 .552 .180 .372 .025 

x4.7 .250 .096 .814 .136 

x4.8 .147 .177 .811 .117 
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 

1 .724 .057 .584 .362 

2 -.015 .991 .003 -.133 

3 .048 .111 -.573 .811 

4 -.688 .047 .575 .440 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .741 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 525.736 

df 136 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x3.1 x3.3 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 x4.6 x4.7 x4.8 

Anti-image 

Covariance 

x1.1 .346 -.050 -.115 -.133 -.002 -.040 .048 .079 -.017 -.115 -.054 .037 .029 -.007 .026 -.095 -.054 

x1.2 -.050 .357 -.124 -.152 .025 .005 -.022 -.147 .106 -.079 .011 -.079 .017 .063 .012 -.049 .024 

x1.3 -.115 -.124 .301 .083 -.017 .025 -.067 .082 -.069 .003 .049 -.032 -.081 -.025 -.124 .062 .043 

x1.4 -.133 -.152 .083 .579 -.012 .003 -.031 .050 -.101 .097 -.043 .028 -.046 -.110 .073 .066 -.016 

x2.1 -.002 .025 -.017 -.012 .156 -.110 -.095 .031 .031 .020 .017 .042 -.039 -.011 .054 -.032 .002 

x2.2 -.040 .005 .025 .003 -.110 .159 -.007 -.088 .027 -.006 .020 -.060 .052 .022 -.067 .024 .021 

x2.3 .048 -.022 -.067 -.031 -.095 -.007 .267 -.058 -.061 .017 -.061 .007 .063 -.011 -.011 .034 -.038 

x2.4 .079 -.147 .082 .050 .031 -.088 -.058 .301 -.121 -.006 .001 .095 -.068 -.024 -.002 -.031 -.052 

x3.1 -.017 .106 -.069 -.101 .031 .027 -.061 -.121 .452 -.220 .006 -.036 -.017 .128 -.068 -.079 .017 

x3.3 -.115 -.079 .003 .097 .020 -.006 .017 -.006 -.220 .532 .038 .019 -.007 -.118 .064 .084 .034 

x4.2 -.054 .011 .049 -.043 .017 .020 -.061 .001 .006 .038 .436 -.192 .066 -.100 -.005 -.051 -.002 
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x4.3 .037 -.079 -.032 .028 .042 -.060 .007 .095 -.036 .019 -.192 .317 -.149 .099 .015 -.036 -.049 

x4.4 .029 .017 -.081 -.046 -.039 .052 .063 -.068 -.017 -.007 .066 -.149 .376 -.145 -.016 -.022 .009 

x4.5 -.007 .063 -.025 -.110 -.011 .022 -.011 -.024 .128 -.118 -.100 .099 -.145 .396 -.142 -.059 -.033 

x4.6 .026 .012 -.124 .073 .054 -.067 -.011 -.002 -.068 .064 -.005 .015 -.016 -.142 .453 -.025 -.079 

x4.7 -.095 -.049 .062 .066 -.032 .024 .034 -.031 -.079 .084 -.051 -.036 -.022 -.059 -.025 .355 -.166 

x4.8 -.054 .024 .043 -.016 .002 .021 -.038 -.052 .017 .034 -.002 -.049 .009 -.033 -.079 -.166 .446 

Anti-image 

Correlation 

x1.1 .809a -.141 -.356 -.296 -.007 -.171 .158 .245 -.043 -.267 -.139 .111 .079 -.019 .067 -.271 -.137 

x1.2 -.141 .749a -.379 -.335 .106 .020 -.072 -.447 .263 -.181 .027 -.234 .045 .168 .029 -.138 .061 

x1.3 -.356 -.379 .740a .198 -.078 .113 -.235 .273 -.188 .009 .135 -.103 -.242 -.073 -.337 .190 .117 

x1.4 -.296 -.335 .198 .725a -.039 .011 -.080 .119 -.197 .175 -.085 .065 -.100 -.229 .143 .145 -.032 

x2.1 -.007 .106 -.078 -.039 .666a -.702 -.464 .142 .118 .069 .065 .187 -.160 -.045 .205 -.137 .008 

x2.2 -.171 .020 .113 .011 -.702 .668a -.033 -.403 .102 -.019 .077 -.267 .214 .088 -.249 .099 .079 

x2.3 .158 -.072 -.235 -.080 -.464 -.033 .786a -.203 -.177 .045 -.179 .024 .199 -.035 -.032 .112 -.111 

x2.4 .245 -.447 .273 .119 .142 -.403 -.203 .625a -.328 -.014 .002 .308 -.203 -.070 -.007 -.095 -.142 

x3.1 -.043 .263 -.188 -.197 .118 .102 -.177 -.328 .672a -.448 .014 -.095 -.041 .302 -.151 -.196 .037 

x3.3 -.267 -.181 .009 .175 .069 -.019 .045 -.014 -.448 .659a .080 .047 -.016 -.256 .131 .194 .070 

x4.2 -.139 .027 .135 -.085 .065 .077 -.179 .002 .014 .080 .787a -.516 .163 -.240 -.010 -.129 -.006 

x4.3 .111 -.234 -.103 .065 .187 -.267 .024 .308 -.095 .047 -.516 .694a -.430 .280 .040 -.108 -.129 

x4.4 .079 .045 -.242 -.100 -.160 .214 .199 -.203 -.041 -.016 .163 -.430 .785a -.375 -.038 -.061 .023 

x4.5 -.019 .168 -.073 -.229 -.045 .088 -.035 -.070 .302 -.256 -.240 .280 -.375 .715a -.336 -.158 -.078 

x4.6 .067 .029 -.337 .143 .205 -.249 -.032 -.007 -.151 .131 -.010 .040 -.038 -.336 .807a -.062 -.176 
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x4.7 -.271 -.138 .190 .145 -.137 .099 .112 -.095 -.196 .194 -.129 -.108 -.061 -.158 -.062 .815a -.417 

x4.8 -.137 .061 .117 -.032 .008 .079 -.111 -.142 .037 .070 -.006 -.129 .023 -.078 -.176 -.417 .856a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

x1.1 1.000 .659 

x1.2 1.000 .677 

x1.3 1.000 .632 

x1.4 1.000 .510 

x2.1 1.000 .827 

x2.2 1.000 .853 

x2.3 1.000 .794 

x2.4 1.000 .663 

x3.1 1.000 .539 

x3.3 1.000 .697 

x4.2 1.000 .670 

x4.3 1.000 .645 

x4.4 1.000 .606 

x4.5 1.000 .587 

x4.6 1.000 .672 

x4.7 1.000 .695 

x4.8 1.000 .670 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5.413 31.841 31.841 5.413 31.841 31.841 3.303 19.431 19.431 

2 3.291 19.361 51.201 3.291 19.361 51.201 2.990 17.589 37.019 

3 1.576 9.268 60.470 1.576 9.268 60.470 2.648 15.577 52.596 

4 1.115 6.560 67.030 1.115 6.560 67.030 2.454 14.434 67.030 

5 .995 5.850 72.880       

6 .896 5.270 78.150       

7 .651 3.829 81.979       

8 .588 3.457 85.436       

9 .526 3.092 88.528       

10 .477 2.807 91.335       

11 .335 1.969 93.305       

12 .328 1.932 95.237       

13 .239 1.404 96.641       

14 .186 1.094 97.735       

15 .158 .928 98.663       

16 .147 .862 99.525       

17 .081 .475 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

x1.1 .746 -.090 .166 .257 

x1.2 .696 .170 .237 .328 

x1.3 .698 -.080 .372 .020 

x1.4 .534 .079 .041 .465 

x2.1 -.011 .903 -.056 .085 

x2.2 .029 .919 -.027 .084 

x2.3 .211 .862 .043 .071 

x2.4 .223 .754 .071 -.200 

x3.1 .557 .028 .457 -.137 

x3.3 .401 -.154 .705 -.125 

x4.2 .617 -.176 -.429 .273 

x4.3 .636 -.314 -.225 .301 

x4.4 .692 -.292 -.010 -.203 

x4.5 .634 -.039 -.153 -.401 

x4.6 .656 .119 -.050 -.474 

x4.7 .722 .029 -.405 -.097 

x4.8 .644 .120 -.459 -.174 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 
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Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

x1.1 -.007 .247 .619 .464 

x1.2 .252 .133 .611 .472 

x1.3 -.005 .260 .367 .656 

x1.4 .146 .043 .666 .209 

x2.1 .899 -.048 .000 -.125 

x2.2 .919 -.036 .016 -.081 

x2.3 .880 .055 .105 .072 

x2.4 .764 .215 -.096 .154 

x3.1 .086 .221 .137 .681 

x3.3 -.101 -.002 .022 .829 

x4.2 -.123 .440 .671 -.107 

x4.3 -.251 .341 .678 .081 

x4.4 -.237 .577 .275 .376 

x4.5 -.002 .721 .093 .243 

x4.6 .157 .727 .018 .344 

x4.7 .077 .714 .423 .013 

x4.8 .156 .734 .320 -.063 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 
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Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 

1 .089 .642 .592 .480 

2 .995 -.019 -.078 -.063 

3 .031 -.477 -.184 .859 

4 .039 -.600 .781 -.168 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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