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ABSTRAK

PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, MOTIVASI, PELATIHAN, 
PERATURAN, DAN SARANA PENDUKUNG TERHADAP KETEPATAN 

WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD DI 
PEMERINTAH KOTA MALANG 

Oleh :
Nur Fakhruri Mahardika

0610230143

Dosen Pembimbing :
Rosidi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah SDM, motivasi, pelatihan, 
peraturan,  dan  sarana  pendukung  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu 
penyusunan  laporan  keuangan  SKPD.  Dalam  mengelola  keuangan  daerahnya, 
setiap  pemerintah  daerah  yang  ada  di  Indonesia  wajib  menyusun  laporan 
keuangan sebagai  bentuk pertanggungjawabannya.  Laporan  keuangan ini  harus 
diserahkan kepada BPK secara tepat waktu. Namun kenyataannya, masih banyak 
pemerintah daerah yang terlambat untuk menyerahkannya. Hal itu salah satunya 
disebabkan  oleh  SKPD  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  tersebut  juga  tidak 
menyusun laporan keuangannya secara tepat waktu.

Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kausal.  Metode  pengambilan 
sampel  yang digunakan adalah  simple random sampling.  Data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder, adapun teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui kuesioner yang disebarkan kepada 12 SKPD di pemerintah kota Malang. 
Pengolahan data menggunakan metode statistik analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel SDM, peraturan, dan sarana 
pendukung berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 
SKPD,  sedangkan  variabel  motivasi  dan  variabel  pelatihan  tidak  mempunyai 
pengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD yang tepat waktu. 

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Motivasi, Pelatihan, Peraturan, 
  Sarana Pendukung, Ketepatan Waktu, Laporan Keuangan 
  SKPD

  



ABSTRACT

EFFECT OF HUMAN RESOURCES, MOTIVATION, TRAINING, 
REGULATIONS, AND SUPPORTING FACILITIES TO TIMELY 

PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS IN GOVERNMENT 
ORGANIZATION UNITS OF MALANG CITY

By :
Nur Fakhruri Mahardika

0610230143

Advisor Lecturer :
Rosidi

This  study aims  to  examine  whether  the  human  resources,  motivation, 
training,  regulations,  and  supporting  facilities  affect  the  timely  preparation  of 
financial statements of organization units. In managing the regional finance, each 
local government in Indonesia is obliged to prepare financial statements as a form 
of accountability. This financial report must be submitted to the BPK in a timely 
manner. But in reality, many local governments are too late to be delivered. It was 
one of them caused by organization units that owned by local government also did 
not prepare its financial statements in a timely manner.

This  study is  a  kind  of causal research.  The sampling method used is 
simple random sampling. Data type used are primary and secondary data,  while 
the  data collecting technique is questionnaires distributed to the 12 organization 
units in Malang city government.  Processing  data  using  statistical  methods  of 
multiple regression analysis.

The results showed that the variables of human resources, regulations, and 
supporting facilities affect the timeliness of preparation of financial statements of 
organization units, whereas motivational variables and training variables have not 
affect on the preparation of financial statements of organization units on time.

Keywords : Human Resources, Motivation, Training, Regulation, Supporting 
  Facilities, Timeliness, Financial Statements of Organization Units



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia  telah  mengalami  reformasi  di  bidang  keuangan  negara  sejak 

tahun 1999. Reformasi tersebut membawa dampak yang luar biasa terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi pemerintah daerah. Salah satu 

reformasi yang terjadi adalah dilaksanakannya pemerintahan daerah ke arah 

otonomi daerah dan desentralisasi. Hal tersebut disebabkan diberlakukannya 

satu paket kebijakan otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999  (kemudian  direvisi  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 

tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 

(kemudian direvisi  dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah).

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi menjadikan setiap pemerintah 

daerah  yang  ada  di  Indonesia  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola 

keuangan  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  dalam  rangka  penyelenggaraan 

pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakatnya.  Demi  terciptanya  suatu 

pengelolaan keuangan daerah yang memadai, maka dikeluarkan Permendagri 

Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah 

(kemudian  direvisi  dengan  Permendagri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang 

Perubahan  atas  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah).
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Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah 

adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, 

penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan 

daerah. Sedangkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  dapat  dinilai 

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah harus dilakukan 

secara akuntabel dan transparan agar dapat terbentuk good governance karena 

merupakan  tuntutan  yang  harus  dilakukan  untuk  memberikan  pelayanan 

publik kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, upaya riil 

yang  dilakukan  pemerintah  adalah  menyusun  dan  menyajikan  laporan 

keuangan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kepada  publik.  Laporan 

keuangan yang disusun harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan  Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, yang dimaksud laporan 

keuangan  adalah  bentuk  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan 

negara/daerah  selama  suatu  periode.  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah 

setidak-tidaknya  terdiri  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan 

Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan 

pemerintah  dilakukan  oleh  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD) 
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selaku  Bendahara  Umum  Daerah  dengan  berdasarkan  laporan  keuangan 

Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dan  laporan  pertanggungjawaban 

pengelolaan perbendaharaan daerah.

Pada  kenyataannya,  sampai  saat  ini  penyusunan  laporan  keuangan 

pemerintah daerah masih belum begitu sesuai dengan apa yang diinginkan, 

terutama menyangkut kebenaran dan ketepatan waktunya. Ketua BPK, Anwar 

Nasution menyatakan bahwa dari 362 laporan keuangan tahun 2006 yang telah 

diperiksa hanya tiga daerah yang mendapat wajar tanpa pengecualian, selain 

itu masih ada 105 laporan belum selesai diperiksa karena banyak daerah yang 

belum, atau terlambat menyerahkan laporan (Thontowi, 2007:1). 

Susanto  dan  Darmawan  (2009)  melaporkan  bahwa  BPK  mengalami 

kesulitan  dalam  pemeriksaan  laporan  keuangan  daerah  tahun  2008  karena 

banyak  daerah  yang  terlambat  menyerahkan  laporan  keuangannya.  Dalam 

ketentuan seharusnya batas akhir penyerahan laporan keuangan 2007 ke BPK 

adalah Maret 2008, tetapi sampai dengan batas waktu, banyak laporan tidak 

selesai.  Sementara  menurut  laporan  Mawuntyas  (2010),  untuk  laporan 

keuangan  2009,  ketua  BPK,  Hadi  Poernomo,  mengatakan  bahwa  dalam 

menyusun laporan keuangan, mayoritas pemerintah daerah, masih tidak akurat 

melakukan  pencatatan,  terlambat  menyampaikan  laporan,  sistem  informasi 

akutansi dan laporan yang tidak memadai.

Keterlambatan penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK 

tersebut  tidak  luput  dari  permasalahan  yang  timbul  dari  belum 

terselesaikannya  laporan  keuangan  semua  SKPD  dalam  suatu  pemerintah 



4

daerah untuk diserahkan kepada PPKD yang kemudian dikonsolidasi menjadi 

laporan keuangan pemerintah daerah.

Keterlambatan  penyerahan  laporan  keuangan  SKPD  disebabkan  oleh 

terdapatnya  permasalahan  atau  kendala  dalam  proses  penyusunannya. 

Permasalahan tersebut dapat berupa dari berbagai faktor seperti sumber daya 

manusia (SDM), motivasi, pelatihan, peraturan, dan sarana pendukung.

Sumber  Daya  Manusia  (SDM) merupakan  faktor  kunci  dan  memegang 

peranan paling besar dari penyusunan laporan keuangan. Meskipun didukung 

oleh  sarana  pendukung  yang  canggih,  tetapi  tanpa  adanya  SDM  yang 

kompeten  juga  akan  kurang  optimal.  Susanto  dan  Darmawan  (2010) 

mengabarkan bahwa menurut BPK, menurunnya nilai laporan daerah terjadi 

karena masih rendahnya sumber daya manusia di pemerintah daerah yang bisa 

mengelola laporan keuangan. Ditambahkan oleh Afiah (2010), masih belum 

baiknya  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  disebabkan  oleh  adanya 

kelemahan  SDM  di  bidang  akuntansi  dan  audit  di  pemda,  karena  sangat 

sedikit tenaga akuntan yang bekerja di sektor pemerintah daerah. Keadaan ini 

diperparah dengan tidak ditempatkannya SDM yang sesuai dengan bidangnya 

karena alasan yang kurang profesional. 

Faktor  selain  SDM  adalah  motivasi  terhadap  penyusunan  laporan 

keuangan yang kurang. Masih tingginya rasa malas dan menganggap mudah 

kewajiban  yang  dimiliki  membuat  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD 

menjadi bertambah lama. Hal ini sependapat dengan ucapan Sekretaris BKD 

Kota  Jambi,  Vetmeizart  wetra,  "Kita  kan  kebiasaan.  Kalau  belum didesak 
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masih  saja  santai.  Kalau  sudah  didesak,  baru  kebut-kebutan"  (Jambi 

Independent,  2009).  Hal  serupa  juga  terjadi  di  Bitung,  Manado,  di  mana 

Sejumlah  SKPD  malas  memasukkan  laporan  keuangan.  Padahal  harusnya 

merupakan kewajiban dari SKPD, karena sudah memasuki satu semester di 

tahun anggaran 2010 (Posko Manado, 2010).

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan yang diadakan dan 

diikuti oleh penyusun laporan keuangan SKPD. Afiah (2010) menyampaikan 

beberapa  langkah  yang  harus  diambil  oleh  pemerintah  daerah  berkaitan 

dengan SDM yaitu salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan aparatur di 

bidang akuntansi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain  ketiga  faktor  tersebut,  faktor  peraturan  juga  menentukan 

penyusunan  laporan  keuangan  SKPD.  Afiah  (2010)  mengemukakan  bahwa 

masih  terdapatnya  tumpang  tindih  regulasi  menimbulkan  permasalahan 

tersendiri dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Faktor  terakhir  yang  juga  mengambil  peranan  penting  adalah  sarana 

pendukung berupa aplikasi yang memadai dan berkualitas didukung dengan 

perangkat  keras  (hardware)  yang  canggih.  Aribowo  (2008)  berpendapat 

bahwa  penggunaan  sarana  pendukung  berupa  teknologi  informasi  dapat 

memudahkan pelaksanaan akuntansi pemerintahan di daerah dan mengurangi 

kesalahan perhitungan secara manual yang sering terjadi. 

Dari keterangan terhadap beberapa faktor di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruhnya  terhadap 

penyusunan laporan keuangan SKPD di pemerintah daerah.  
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Pemerintah kota Malang merupakan salah satu pemerintah yang memiliki 

laporan keuangan yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian di tahun 

2008 dengan tanggal penyerahan hasil pemeriksaan 18 Mei 2009 (Putragoes, 

2010).  Di  tahun  2009,  laporan  keuangan  pemerintah  kota  Malang  juga 

mendapat opini wajar dengan pengecualian dan penyerahannya tidak melebihi 

batas  waktu  yang  ditentukan.  Hal  itu  diketahui  dari  penilaian  laporan 

keuangan oleh  BPK yang menunjukkan dari  38 kabupaten/kota  di  wilayah 

Jatim diperoleh rincian tiga kota/kabupaten memperoleh disclaimer atau tidak 

layak yaitu Kota Surabaya, Kota Batu, dan Kabupaten Sidoarjo, dan sisanya 

sebanyak  35  kota/kabupaten  memperoleh  penilaian  wajar  dengan 

pengecualian (Amarullah, 2010). 

Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  kota 

Malang didukung oleh laporan keuangan SKPD yang cukup memuaskan, baik 

dari  segi ketepatan waktunya maupun kualitasnya.  Untuk itu,  penelitian ini 

dilakukan kepada SKPD yang ada di lingkungan pemerintah kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah  sumber  daya  manusia  (SDM)  berpengaruh  terhadap  ketepatan 

waktu penyusunan laporan keuangan SKPD ?

2. Apakah    motivasi  berpengaruh terhadap  ketepatan  waktu  penyusunan 

laporan keuangan SKPD ?
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3. Apakah  pelatihan  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  penyusunan 

laporan keuangan SKPD ?

4. Apakah  peraturan  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  penyusunan 

laporan keuangan SKPD ?

5. Apakah   sarana   pendukung   berpengaruh   terhadap   ketepatan   waktu 

penyusunan laporan keuangan SKPD ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk  mengetahui  pengaruh  sumber  daya  manusia  (SDM)  terhadap 

penyusunan laporan keuangan SKPD yang tepat waktu.

2. Untuk  mengetahui  pengaruh  motivasi  terhadap  penyusunan  laporan 

keuangan SKPD yang tepat waktu.

3. Untuk  mengetahui   pengaruh  pelatihan  terhadap  penyusunan  laporan 

keuangan SKPD yang tepat waktu.

4. Untuk  mengetahui   pengaruh  peraturan  terhadap  penyusunan  laporan 

keuangan SKPD yang tepat waktu.

5. Untuk  mengetahui  pengaruh  sarana  pendukung  terhadap  penyusunan 

laporan keuangan SKPD yang tepat waktu.
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1.4 Manfaat Penelitian

Berbagai manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

pihak-pihak yang  terkait  di  pemerintah  daerah  di  Indonesia,  khususnya 

dalam hal penyusunan laporan keuangan SKPD yang tepat waktu.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  dorongan  lebih  kepada 

perguruan tinggi untuk mencetak lulusan mahasiswa yang mengerti  dan 

memahami penyusunan laporan keuangan di sektor pemerintahan.

3. Bagi Para Peneliti

Sebagai  salah  satu  bahan  yang  dapat  digunakan  untuk  menambah 

wawasan  pengetahuan  dan  acuan  atau  perbandingan  bagi  penelitian 

selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini tersusun sebagai berikut :

BAB I  PENDAHULUAN

Bab  ini  berisikan  tentang  latar  belakang  masalah,  rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab  ini  membahas  teori-teori  yang  berhubungan  erat  dengan 

rumusan masalah, kerangka kerja teoritis, dan hipotesis penelitian.
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BAB III METODE PENELITIAN

Bab  ini  membahas  metode  penelitian  yang  meliputi  jenis 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan tentang SKPD pemerintah kota Malang, hasil 

analisis data, dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab  terakhir  ini  berisi  kesimpulan  dari  permasalahan  dan 

pembahasan  yang  ada,  keterbatasan  penelitian,  serta  saran-saran 

yang  diharapkan  dapat  membantu  memecahkan  masalah  bagi 

pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  berguna  sebagai  referensi 

bagi penelitian selanjutnya.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sumber Daya Manusia 

Menurut  Hariandja (2002),  sumber daya  manusia  merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan di samping faktor yang 

lain seperti modal. Sumber daya manusia menjadi kunci utama pelaksanaan 

dan  penyelenggaraan  kegiatan-kegiatannya.  Keberhasilan  suatu  organisasi 

pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran ditentukan oleh kualitas dan 

kemampuan dari orang-orang yang berada di dalamnya.

Menurut Mulyadi (2001), sumber daya manusia merupakan satu-satunya 

kekayaan perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sinergi 

dari  penggabungan  berbagai  sumber  daya.  Sumber  daya  manusia  memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang melekat dalam dirinya.  Dari pengertian 

tersebut, dapat dikatakan bahwa berbagai macam sumber daya yang dimiliki 

organisasi seperti komputer dan peralatan lainnya tidak akan berfungsi dengan 

optimal kecuali atas usaha dan pengarahan yang dilakukan manusia.

Sementara  menurut  McLeod  (1996),  personil  merupakan  salah  satu 

sumber daya fisik yang mengalir melalui perusahaan, dan departemen sumber 

daya manusia berperan penting dalam arus tersebut. Untuk itu, dalam setiap 

organisasi  seharusnya  memiliki  sumber  daya  manusia  berkualitas  dengan 

didukung  latar  belakang  pendidikan  yang  sesuai  bidang  keahliannya  dan 

mempunyai pengalaman yang dapat membantu dalam penyelesaian pekerjaan. 
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Hal tersebut dikarenakan kegagalan sumber daya manusia dalam memahami 

dan menerapkan ilmu yang dikuasainya akan berdampak pada kekeliruan hasil 

keluaran (output) seperti yang diharapkan.

Sumber  daya  manusia  yang  berlatarbelakang  pendidikan  akuntansi  dan 

setidaknya memiliki pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam 

suatu  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  penyusunan  laporan  keuangan, 

baik  itu  laporan  keuangan  perusahaan  maupun  laporan  keuangan 

pemerintahan.

Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting, karena 

dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu 

diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan. 

Pekerjaan  akan  dapat  terselesaikan  dengan  lebih  cepat  dan  tepat.  Namun 

akhir-akhir ini terdapat permasalahan terkait dengan latar belakang pendidikan 

di  lingkungan  pemerintahan  khususnya  dalam  hal  penyusunan  laporan 

keuangan  pemerintah.  Masalah-masalah  tersebut  adalah  belum  dimilikinya 

atau  kurangnya  SDM  berlatarbelakang  pendidikan  akuntansi,  belum  ada 

kebijakan  rekrutmen  pegawai  berlatarbelakang  akuntansi,  dan  adanya 

anggapan  bahwa  SDM  yang  bukan  berlatarbelakang  akuntansi  mampu 

melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan (Nazier, 2009).

Selain latar belakang, suatu pengalaman kerja merupakan modal juga yang 

dimiliki oleh sumber daya manusia. Dengan kata lain, suatu pengalaman kerja 

diperoleh  seseorang  dari  lamanya  dia  bekerja  di  sebuah  instansi  atau 

perusahaan  tertentu.  Menurut  Robbins  (1996),  tidak  ada  alasan  untuk 
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meyakini  bahwa  orang-orang  yang  telah  lebih  lama  berada  pada  suatu 

pekerjaan  akan lebih  produktif  ketimbang  mereka  yang  senioritasnya  lebih 

rendah. Namun, masa kerja mungkin lebih dapat diandalkan pengukurannya 

jika  dibandingkan  dengan  usia  seseorang.  Bila  usia  dan  masa  kerja 

diperlakukan secara terpisah,  tampaknya masa kerja akan merupakan acuan 

yang lebih konsisten dan mantap dari kepuasan kerja daripada usia kronologis.

 Dari pendapat Robbins tersebut menunjukkan bahwa lama kerja seorang 

pegawai  tidak  menjamin  pegawai  tersebut  terampil  dan  mahir  dalam 

menyelesaikan  tugasnya.  Seorang  pegawai  baru  mungkin  saja  lebih  baik 

dalam bekerja  karena  pengetahuan  dan keterampilan  yang  ia  miliki.  Akan 

tetapi, lama ia bekerja mungkin lebih dapat diandalkan kematangannya dalam 

bekerja dibandingkan usianya.

2.2 Motivasi

Motivasi memiliki bermacam-macam pengertian yang berbeda antara satu 

penulis  dengan  penulis  lainnya.  Menurut  Gitosudarmo  dan  Sudita  (1997), 

motivasi  adalah  faktor-faktor  yang  ada  dalam  diri  seseorang  yang 

menggerakkan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Hal 

tersebut serupa dengan pendapat Robbins (1996), motivasi adalah kesediaan 

untuk  mengeluarkan  tingkat  upaya  yang  tinggi  ke  arah  tujuan-tujuan 

organisasi,  yang  dikondisikan oleh  kemampuan  upaya  itu  untuk memenuhi 

sesuatu  kebutuhan  individual.  Sementara  Hariandja  (2002)  mengartikan 

motivasi  sebagai  faktor-faktor  yang  mengarahkan  dan  mendorong  perilaku 
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atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dalam bentuk usaha 

yang keras atau lemah.

Menurut  Indrawijaya  (2002),  motivasi  sebagai  proses  psikologis  dalam 

mana terjadi interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, proses belajar, dan 

pemecahan  persoalan,  sedangkan  menurut  Effendy  (2001)  menyebutkan 

bahwa  motivasi  adalah  dorongan  kejiwaan  yang  diperlukan  guna 

membangkitkan  perhatian,  semangat,  membesarkan  hati  orang  yang 

memimpin.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  (2002),  motivasi  adalah 

dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau motivasi adalah usaha 

yang  dapat  menyebabkan  seseorang atau  kelompok  orang tertentu  tergerak 

melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau 

mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

motivasi  utamanya  mengarah  kepada  dirasakannya  kebutuhan  dan  tujuan. 

Dengan memiliki  tujuan tertentu  akan membuatnya  tergerak  dan terdorong 

untuk mencapainya  dengan cara-cara atau usaha-usaha tertentu dengan baik 

itu secara maksimal atau minimal.

Menurut  Gitosudarmo  dan  Sudita  (1997),  proses  timbulnya  motivasi 

merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan, dan imbalan, 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 2-1 berikut ini:
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Gambar 2-1
Proses Timbulnya Motivasi

Sumber: Gitosudarmo dan Sudita (1997)

Munculnya  suatu  kebutuhan  yang  belum  terpenuhi  menyebabkan 

ketidakseimbangan dalam diri seseorang dan membuatnya berperilaku tertentu 

dengan maksud untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Perilaku 

yang  dilakukan  mengarah  pada  pencapaian  tujuan  atau  prestasi,  tentu  saja 

dengan cara-cara yang  telah dipilihnya  dengan didukung oleh kemampuan, 

ketrampilan, maupun pengalamannya. Kemudian, dilakukan penilaian prestasi 

yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain tentang keberhasilannya dalam 

mencapai tujuan. Dari penilaian itu akan diperoleh suatu hasil dapat berupa 

imbalan ataupun hukuman. Pada akhirnya, orang tersebut menilai sejauh mana 

perilaku dan imbalan telah memuaskan kebutuhannya. Jika memuaskan, maka 

suatu keseimbangan atau kepuasan atas kebutuhan tersebut dirasakan. Akan 
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tetapi jika masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, maka akan terjadi lagi 

proses  pengulangan  dari  siklus  motivasi  dengan  perilaku  yang  berbeda 

(Gitosudarmo dan Sudita, 1997).

Menurut  Effendy  (2001),  pada  dasarnya  motivasi  dapat  dibedakan  ke 

dalam tiga jenis, yaitu: 1) motivasi materi, seperti barang-barang dan uang, 2) 

motivasi semi materi,  seperti kesehatan, dan 3) motivasi non materi,  seperti 

promosi, pekerjaan terjamin, kondisi kerja baik, fasilitas rekreasi, dan pujian. 

Dalam  lingkungan  kerja  khususnya  pemerintahan,  ketiga  jenis  motivasi 

tersebut dapat diperoleh semua. Namun, motivasi materi berupa uang masih 

menjadi prioritas utama yang mempengaruhi seseorang untuk bekerja dengan 

sebaiknya,  karena  uang  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk  memenuhi 

kebutuhannya.

Teori motivasi telah dibahas oleh beberapa pakar berdasarkan kebutuhan 

manusia yang dikaitkan dengan berbagai cara pemuasannya.  Beberapa teori 

motivasi  yang  banyak  dikenal  orang  antara  lain  (Gitosudarmo  dan  Sudita, 

1997):

1. Teori hirarki kebutuhan dari Maslow, mengemukakan bahwa manusia di 

tempat  kerjanya  dimotivasi  oleh  suatu  keinginan  untuk  memuaskan 

sejumlah kebutuhan yang ada dalam diri seseorang. Teori ini didasarkan 

pada tiga asumsi dasar, yaitu: 

a. Kebutuhan  manusia  tersusun  dalam  suatu  hirarki,  mulai  dari 

kebutuhan paling dasar sampai komplek.
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b. Keinginan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dapat  mempengaruhi 

perilaku seseorang, di mana hanya kebutuhan yang belum terpuaskan 

yang dapat menggerakkan perilaku.

c. Kebutuhan  yang  lebih  tinggi  berfungsi  sebagai  motivator  apabila 

kebutuhan yang hirarkinya lebih rendah paling tidak telah terpuaskan.

Atas  dasar  asumsi  tersebut,  hirarki  kebutuhan menurut  Maslow terbagi 

atas kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi 

diri.

2. Teori  dua  faktor  yang  dikemukakan  oleh  Frederick  Herzberg,  seorang 

Psikolog  pada  tahun  1966  yang  merupakan  pengembangan  dari  teori 

hirarki kebutuhan menurut Maslow. Teori ini menyimpulkan dua hal atau 

dua faktor, yaitu:

a. Ada sejumlah kondisi  ekstrinsik pekerjaan,  yang apabila  kondisi 

itu tidak ada, menyebabkan ketidakpuasan di antara para karyawan. 

Contohnya  gaji,  jaminan  kerja,  kondisi  kerja,  status,  kebijakan 

perusahaan.

b. Ada  sejumlah  kondisi  intrinsik  pekerjaan  yang  apabila  kondisi 

tersebut  ada  dapat  berfungsi  sebagai  motivator,  yang  dapat 

menghasilkan  prestasi  kerja  yang  baik.  Tetapi  jika  kondisi  tersebut 

tidak ada, tidak akan menyebabkan adanya ketidakpuasan. Contohnya 

prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggungjawab.
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3. Teori  kebutuhan  Mc  Clelland,  yang  membagi  kebutuhan  seseorang  ke 

dalam tiga jenis, yaitu kebutuhan akan prestasi,  kebutuhan akan afiliasi, 

dan kebutuhan akan kekuasaan.

Dari  ketiga  teori  motivasi  di  atas  ataupun  teori  motivasi  lainnya  yang 

masih  banyak  jumlahnya,  maka  setiap  pimpinan  atau  manajer  perlu 

memberikan perhatian atas pentingnya konsepsi dan teori motivasi.  Namun, 

tidak ada satu pun teori motivasi yang dapat menjadi kunci pas dalam suatu 

organisasi yang cocok untuk semua pegawai (Indrawijaya, 2002).

2.3 Pelatihan

Pada  prinsipnya  setiap  organisasi  berorientasi  pada  peningkatan 

produktivitas dengan cara meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan yang 

dilakukan  oleh  pegawai  dalam  organisasi  tersebut.  Salah  satu  cara  untuk 

mewujudkannya adalah melalui  pelatihan.  Program latihan  dirancang untuk 

meningkatkan  prestasi  kerja,  mengurangi  absensi  dan  perputaran,  serta 

memperbaiki kepuasan kerja (Effendy, 2001). 

Jika dihubungkan dengan pegawai negeri yang ada di pemerintahan, dalam 

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 

Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disebut  Diklat  adalah  proses 

penyelenggaraan belajar mengajar  dalam rangka meningkatkan kemampuan 

Pegawai Negeri Sipil.

Dari  uraian  pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelatihan 

merupakan  suatu  upaya  yang  dilakukan  organisasi  untuk  meningkatkan 
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kemampuan  dan  keterampilan  pegawainya  melalui  suatu  proses  belajar. 

Dengan  diadakannya  pelatihan,  diharapkan  para  pegawai  lebih  memiliki 

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan 

yang mereka lakukan, termasuk bagaimana membangun kerja sama dengan 

rekan kerjanya berkenaan dengan penyelesaian tugasnya. 

Pandangan di atas sejalan dengan pendapat Mulyadi  (2001),  kapabilitas 

karyawan ditentukan oleh dua faktor  yaitu  technical  know-how,  dan  social  

know-how.  Oleh  karena  itu,  dalam  pembangunan  kapabilitas  karyawan, 

perusahaan  perlu  menempuh  dua  cara,  yaitu  pembangunan  kapabilitas 

karyawan dalam menerapkan pengetahuan ke dalam pekerjaan, dan kapabilitas 

karyawan dalam bekerja dalam tim.

Tujuan  diadakannya  suatu  pelatihan  (diklat)  jika  ditinjau  dari  Peraturan 

Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah:

1. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 

melaksanakan  tugas  jabatan  secara  profesional  dengan  dilandasi 

kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi

2. menciptakan  aparatur  yang  mampu  berperan  sebagai  pembaharu  dan 

perekat persatuan dan kesatuan bangsa

3. memantapkan  sikap  dan  semangat  pengabdian  yang  berorientasi  pada 

pelayanan, pengayoman, dan pembedayaan masyarakat

4. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan 

tugas  pemerintahan  umum  dan  pembangunan  demi  terwujudnya 

kepemerintahan yang baik.
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Sedangkan sasaran pelatihan (diklat) adalah terwujudnya PNS yang memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

Tujuan dan sasaran pelatihan dapat terlaksana jika ada dukungan dari para 

penyelenggara  serta  motivasi  dari  para  pesertanya.  Pada  prinsipnya,  para 

peserta harus menyadari pentingnya pelatihan yang diadakan, sehingga hasil 

yang  diharapkan  dapat  maksimal  yang  pada  akhirnya  akan  memberikan 

dampak yang positif bagi peserta.

Pelatihan  (diklat)  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  biasanya  dapat 

beranekaragam jenis dan metodenya. Dalam Pedoman Penyelenggaraan Diklat 

Prajabatan  (2010),  metode  yang  digunakan  adalah  ceramah  yang 

dikombinasikan dengan tanya  jawab, diskusi kelompok,  simulasi/permainan 

peran, dan latihan analisis kasus dan seminar bagi Diklat Prajabatan Golongan 

III. Sedangkan jenis-jenis pelatihan sebagaimana terungkap dalam Peraturan 

Pemerintah No.101/2000, yaitu: 

1. Diklat Prajabatan

Diklat  Prajabatan  dilaksanakan  untuk  memberikan  pengetahuan  dalam 

rangka pembentukan  wawasan kebangsaan,  kepribadian  dan etika  PNS, 

disamping  pengetahuan  dasar  tentang  sitem  penyelenggaraan 

pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu 

melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
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2. Diklat Dalam Jabatan

Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan,  dan  sikap  PNS  agar  dapat  melaksanakaan  tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:

a. Diklat  Kepimpinan  yang  selanjutnya  disebut  Diklatpim 

dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan 

aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural

b. Diklat  Fungsional  dilaksanakan  untuk  mencapai  persyaratan 

kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional 

masing-masing.

c. Diklat  Teknis dilaksanakan untuk mencapai  persyaratan kompetensi 

teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS.

Sementara menurut Hariandja (2002), metode pelatihan yang dapat diadakan 

oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Metode  on  the  job  training,  yaitu  dilakukan  pada  waktu  jam  kerja 

berlangsung  baik  secara  formal  maupun  informal.  Biasanya  dilakukan 

dalam bentuk:

a. Job instruction training (latihan instruksi jabatan) adalah pelatihan di 

mana  ditentukan  seseorang  bertindak  sebagai  pelatih  untuk 

menginstruksikan  bagaimana  melakukan  pekerjaan  tertentu  dalam 

proses kerja.
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b. Coaching adalah pelatihan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan 

dengan  membimbing  petugas  melakukan  pekerjaan  secara  informal 

dan biasanya tidak terencana.

c. Job rotation adalah program yang direncanakan secara formal dengan 

cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda dan 

dalam  bagian  yang  berbeda  dengan  organisasi  untuk  menambah 

pengetahuan mengenai pekerjaan dalam organisasi.

d. Apprenticeship adalah  pelatihan  yang  mengkombinasikan  antara 

pelajaran di kelas dengan praktik di lapangan.

2. Metode  off  the  job  training,  yaitu  dilakukan  secara  khusus  di  luar 

pekerjaan. Biasanya dilakukan dalam bentuk:

a. Lecture atau kuliah, yaitu presentasi atau ceramah yang diberikan oleh 

pengajar kepada sekelompok pendengar.

b. Video  presentation,  yaitu  presentasi  atau  pelajaran  yang  disajikan 

melalui film, televisi, atau video tentang pengetahuan atau bagaimana 

melakukan suatu pekerjaan.

Selain  itu,  Effendy  (2001)  menyampaikan  tentang  metode  off  the  job 

training lebih mengarah pada suatu simulasi, di mana dapat berupa:

a. latihan  laboratorium,  yaitu  suatu  bentuk  latihan  kelompok  yang 

terutama digunakan untuk mengembangkan keterampilan antarpribadi

b. program-program pengembangan  eksekutif,  yaitu  program pelatihan 

yang biasanya diselenggarakan di universitas atau lembaga pendidikan 

lainnya
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c. metode  studi  kasus,  yaitu  pelatihan  dengan  cara  deskripsi  tertulis 

situasi  pengambilan  keputusan  nyata  disediakan,  aspek-aspek 

organisasi terpilih diuraikan pada lembar kasus

d. role playing, yaitu suatu pelatihan yang memungkinkan peserta latihan 

untuk memainkan berbagai peran yang ada

e. vestibule training, di mana latihan ini dilaksanakan bukan oleh atasan, 

tetapi oleh pelatih khusus dan menggunakan berbagai jenis peralatan 

sama seperti yang akan digunakan pada pekerjaan yang sebenarnya.

Metode  pelatihan  yang  dipilih  tergantung  pada  kebutuhan  serta  tujuan 

pelatihan.  Tetapi,  di  samping  itu  perlu  dipertimbangkan  faktor  yang  lain 

seperti  cost-effectiveness,  desired  program content,  appropriateness  of  the  

facilities,  trainee  preferences  and  capabilities,  trainer  preferences  and  

capabilities, dan learning principles (Hariandja, 2002).

2.4 Peraturan

Aturan  adalah  cara  (ketentuan,  patokan,  petunjuk,  perintah)  yang  telah 

ditetapkan  supaya  diturut,  atau  peraturan  adalah  tindakan/perbuatan  yang 

harus  dijalankan  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  2002).  Jadi,  aturan 

merupakan faktor penting dalam mengarahkan setiap tindakan atau perbuatan 

yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Faktor tentang peraturan ini 

menekankan  diperlukannya  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  cukup, 

kemampuan bahasa dan pemahaman yang baik,  serta adanya  sikap disiplin 

dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang ada.
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Dalam  rangka  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah 

khususnya SKPD juga diperlukan suatu aturan agar penyusunan tersebut dapat 

berjalan lebih terarah dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

Laporan  keuangan yang  dihasilkan  harus  sesuai  dengan Standar  Akuntansi 

Pemerintahan  (SAP)  sebagaimana  telah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah 

No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  ini  merupakan  wujud  dari 

pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

pasal  32 ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa standar  akuntansi  pemerintahan 

disusun oleh suatu komite  standar  yang independen dan ditetapkan dengan 

Peraturan  Pemerintah  setelah  terlebih  dahulu  mendapat  pertimbangan  dari 

BPK. Selain itu, peraturan ini  juga merupakan wujud pelaksanaan Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal  184 ayat  (1) dan (3),  yang  menyatakan 

bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  disusun  dan  disajikan  sesuai 

dengan SAP yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 ini, maka 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam 

penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip 

yang berlaku secara umum. Hal ini menandai dimulainya suatu langkah awal 

dalam  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN  atau  APBD  dalam  rangka 

memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan seluruh instansi 

baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  dapat  menerapkan  dan 
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mematuhi  SAP  dengan  baik  sehingga  laporan  keuangan  pemerintah  dapat 

memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, SAP dibutuhkan dalam 

rangka penyusunan  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBN/APBD 

berupa  laporan  keuangan  yang  setidak-tidaknya  meliputi  laporan  realisasi 

anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. SAP 

disusun oleh suatu komite  standar  yang independen dan ditetapkan dengan 

peraturan  pemerintah  setelah  terlebih  dahulu  mendapat  pertimbangan  dari 

BPK. Komite yang dimaksud lebih dikenal dengan sebutan Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 

SAP  dinyatakan  dalam  bentuk  Pernyataan  Standar  Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP), yang terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas

4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan

6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi

7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban

10. PSAP  Nomor  10  tentang  Koreksi  Kesalahan,  Perubahan  Kebijakan 

Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
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11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

PSAP  di  atas  dapat  dilengkapi  dengan  Interpretasi  Pernyataan  Standar 

Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan/atau Buletin Teknis yang disusun dan 

ditetapkan  oleh  KSAP  dan  diberitahukan  kepada  BPK.  IPSAP  merupakan 

klarifikasi,  penjelasan  dan  uraian  lebih  lanjut  atas  pernyataan  SAP  yang 

diterbitkan oleh KSAP, sedangkan Buletin Teknis merupakan informasi yang 

diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu 

untuk  mengatasi  masalah-masalah  akuntansi  maupun  pelaporan  keuangan 

yang  timbul.  SAP  juga  dilengkapi  dengan  Pengantar  Standar  Akuntansi 

Pemerintahan, yaitu uraian yang memuat latar belakang penyusunan SAP.

Perwujudan  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  yang  baik  dan 

berkualitas tentu saja didukung dengan adanya sistem akuntansi pemerintahan 

yang mengacu pada SAP. Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian 

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 

pencatatan,  pengikhtisaran  dan  pelaporan  posisi  keuangan  dan  operasi 

keuangan  pemerintah.  Dalam  hal  ini,  sistem  akuntansi  pemerintahan  pada 

tingkat  pemerintah  pusat  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan, 

sedangkan  pada  tingkat  pemerintah  daerah  diatur  dengan  peraturan 

gubernur/walikota/bupati  yang  mengacu  pada  Peraturan  Daerah  tentang 

pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 
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2.5 Sarana Pendukung

Penyediaan  sarana  pendukung  yang  baik  berguna  dalam  upaya 

mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas 

kerja.  Sarana  pendukung  yang  digunakan  adalah  berhubungan  dengan 

pemanfaatan teknologi yang berkembang secara pesat pada masa sekarang ini. 

Menurut  Mulyadi  (2001),  produktivitas  karyawan  sangat  ditentukan  oleh 

teknologi  yang  disediakan  bagi  karyawan  untuk  melaksanakan  tugasnya. 

Ketertinggalan  teknologi  akan  mengakibatkan  penurunan  produktivitas 

personel,  yang  pada  gilirannya  akan  mempengaruhi  kapabilitas  karyawan 

dalam menyediakan  value terbaik. Sarana pendukung berupa teknologi yang 

dimaksud adalah mengarah pada ketersediaan perangkat keras (komputer) dan 

perangkat lunak (software/aplikasi). 

Penggunaan komputer memiliki beberapa manfaat, di antaranya (Cortada, 

1996):

1. komputer memperpendek jalur komunikasi

2. aplikasi-aplikasi  berbasis  komputer  dapat  dirancang  untuk  memastikan 

bahwa informasi yang benar tersedia pada tempat yang tepat dan waktu 

yang tepat

3. komputer  dapat  mengumpulkan  data  transaksi  dan  juga  data  mengenai 

bagaimana proses-proses dikerjakan

4. komputer membantu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan anda

5. komputer memungkinkan pemberian jasa-jasa baru atau tambahan
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6. komputer dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang pelanggan 

dan klien

7. komputer meningkatkan efisiensi pelayanan dan operasi.

Dari  beberapa  manfaat  di  atas  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa 

dengan bantuan  komputer  maka  akan diperoleh  suatu  nilai  informasi  yang 

tinggi, di mana informasi dapat disajikan dalam waktu yang cepat dan tepat. 

Untuk pemrosesan data manual biasanya berlaku bahwa semakin cepat waktu 

yang  diinginkan  untuk  pemrosesan,  maka  biaya  yang  dibutuhkan  akan 

semakin  besar.  Dengan  bantuan  komputer  pengolahan  data  bisa  diatur 

sedemikian rupa sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan 

biaya yang sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Dengan kata lain, kita bisa 

mengatur pengolahan data sehingga manfaat ekonomis dan efektivitas sebuah 

informasi dapat diperoleh secara maksimal. 

Sementara itu, sarana pendukung kedua yaitu perangkat lunak (software). 

Untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah biasanya menggunakan 

aplikasi  khusus  yang  dinamakan  program  Sistem  Akuntansi  Pemerintah 

Daerah.  Dengan aplikasi  ini,  maka  secara  otomatis  akan lebih  mudah  dari 

suatu bagian organisasi pemerintahan untuk mempersiapkan laporan keuangan 

daerah  ketika  laporan  tersebut  dibutuhkan.  Pemerintahan  daerah  akan 

menyusun  laporan  keuangan  daerah  mengacu  pada  standar  akuntansi  yang 

berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

Satu alasan banyak digunakannya aplikasi ini adalah memudahkan tugas 

yang diemban oleh para pegawai pemerintah yang berkaitan langsung dengan 
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proses  akuntansi  dan  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah.  Namun, 

akurasi  pemrosesan  komputer  sangat  tergantung  pada  kualitas  data  input. 

Kesalahan  input  dapat  dikurangi  tetapi  tidak  dapat  dihilangkan  seluruhnya 

dengan menyatukan pencegahan,  pendeteksian,  dan perbaikan kesalahan ke 

dalam rancangan sistem (McLeod, 1996). 

Menurut  McLeod  (1996),  kesalahan  input  dengan  menggunakan 

software/aplikasi dapat diminimalkan dengan cara:

1. Pencegahan kesalahan

Layar input dapat dirancang sehingga data tertentu yang ditampilkan tidak 

dabat diubah tanpa sengaja oleh pemakai. Pemakai tidak dapat mengolah 

data yang memiliki format terproteksi.

2. Pendeteksian kesalahan

Sebagian  besar perangkat  lunak aplikasi  menyertakan edit  routine  yang 

mendeteksi pemasukan jenis daya yang salah

3. Perbaikan kesalahan

Perangkat  lunak  menyediakan  kemampuan  edit  isi  record  data  dengan 

memungkinkan pemakai yuntuk mengeolah data yang salah dan mengetik 

kembali semua atau sebagian entry

4. Menempatkan penanganan kesalahan dalam perspektif

Karena pengendalian  kesalahan yang tertanam dalam sistem menambah 

biaya,  suatu sistem yang  dirancang bebas  kesalahan secara  menyeluruh 

akan  sangat  mahal  sehingga  hanya  sedikir  perusahaan  yang  mampu. 

Karena  itu,  daripada  berusaha  menghilangkan  kesalahan  seluruhnya, 
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sebaiknya berkonsentrasi menghilangkan kesalahan, jika tidak diperbaiki, 

mungkin  memiliki  efek  merusak  pada  organisasi  anda,  dan  kemudian 

berusaha  mengurangi  kesalahan-kesalahan  lain  pada  tingkat  minimum 

yang masih dapat diterima.

2.6 Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan  keuangan perusahaan/pemerintah  yang  baik  harus  disusun dan 

disajikan secara tepat waktu. Chambers dan Penman (1984) mendefinisikan 

ketepatan  waktu  dalam dua  cara,  yaitu:  (1)  ketepatan  waktu  didefinisikan 

sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai 

tanggal  melaporkan,  dan  (2)  ketepatan  waktu  ditentukan  dengan  ketepatan 

waktu pelaporan relatif  atas tanggal  pelaporan yang diharapkan.  Sementara 

menurut  Widjajanta,  dkk (2009),  tepat  waktu,  maksudnya  adalah  informasi 

akuntansi  harus disampaikan sedini  mungkin  agar  dapat  digunakan sebagai 

dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan perusahaan 

dan  untuk  menghindari  tertundanya  pengambilan  keputusan.  Menurut 

Mardiasmo (2002), semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka 

akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. 

Ketepatan waktu untuk menyusun laporan keuangan terkait  erat  dengan 

lama  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  organisasi  untuk  menghasilkan  laporan 

keuangan. Semakin banyak kebutuhan informasi dalam penyusunan laporan 

keuangan,  maka  semakin  banyak  pula  waktu  yang  dibutuhkan  untuk 

menghasilkan  berbagai  informasi  tersebut  (Mardiasmo,  2002).  Banyaknya 
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waktu  yang  dibutuhkan  untuk mengetahui  semua  aspek biasanya  membuat 

pelaporan  keuangan  dilakukan  tidak  dalam  waktu  yang  semestinya  atau 

terlambat.  Hal  itu  memang  membuat  informasi  dalam  laporan  keuangan 

memiliki  reliabilitas/keandalan  yang  tinggi  tetapi  kegunaannya  sedikit  bagi 

pemakai  laporan  keuangan  dalam  membuat  keputusan  disebabkan 

informasinya sudah tidak relevan. Menurut Andayani (2007), untuk mencapai 

keseimbangan antara relevan dan reliabilitas harus memberikan pertimbangan 

yang  terbaik  bagi  para  pemakai  laporan  keuangan  dalam  mengambil 

keputusan.

2.7 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam Permendagri  No.  13  Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD  adalah  perangkat  daerah  pada  pemerintah  daerah  selaku  pengguna 

anggaran/pengguna  barang.  Sedangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  8 

Tahun 2006 tentang  Pelaporan  Keuangan dan Kinerja  Instansi  Pemerintah, 

Satuan Kerja Perangkat  Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah 

daerah  yang  bertanggung  jawab  kepada  gubernur/bupati/walikota  dalam 

rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  terdiri  dari  sekretaris  daerah, 

dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong 

praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dari  dua  pengertian  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  setiap  SKPD sebagai 

pengguna  anggaran  wajib  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  sebagai 
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bentuk  akuntabilitas  dengan  cara  menyusun  dan  menyajikan  laporan 

keuangan  masing-masing  SKPD  yang  nantinya  diserahkan  kepada 

gubernur/bupati/walikota. Selain itu, pembuatan laporan keuangan juga tidak 

lepas dikarenakan SKPD melakukan kegiatan akuntansi dalam mengelola dan 

menggunakan anggarannya. 

Kegiatan  akuntansi  pada  SKPD meliputi  serangkaian  proses  mulai  dari 

pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan  pelaporan  keuangan  yang 

berkaitan dengan penerimaan kas, pengeluaran kas, aset, dan selain kas dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara 

manual  atau  menggunakan  aplikasi  komputer  (Permendagri  No.  13  Tahun 

2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah).  Kegiatan  tersebut 

dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Perangkat 

Daerah  (PPK-SKPD)  berdasarkan  dokumen-dokumen  sumber  yang 

diserahkan oleh bendahara SKPD.

Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Perangkat 

Daerah (PPK-SKPD) mempunyai tugas:

1. meneliti  kelengkapan  surat  permintaan  pembayaran  langsung  yang 

diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

2. meneliti  kelengkapan  surat  permintaaan  pembayaran  uang  persediaan, 

ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan yang diajukan oleh 

bendahara pengeluaran

3. menyiapkan surat perintah membayar



32

4. menyiapkan laporan keuangan SKPD

2.7.1 Batas Waktu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dijelaskan  mengenai 

bagaimana  penyusunan laporan  keuangan di  tingkat  pemerintah  daerah, 

termasuk tingkat SKPD. 

Selaku pengguna anggaran, kepala SKPD menugaskan PPK-SKPD 

menyusun  laporan  keuangan  sebagai  pertanggungjawaban  pelaksanaan 

APBD  pada  SKPD  yang  bersangkutan  dan  menyampaikannya  kepada 

gubernur/bupati/walikota  melalui  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah 

selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum juga 

menyusun  laporan  keuangan  sebagai  pertanggungjawaban  pengelolaan 

perbendaharaan  daerah  dan  menyampaikannya  kepada 

gubernur/bupati/walikota  selambat-lambatnya  dua  bulan  setelah  tahun 

anggaran berakhir. 

Laporan keuangan SKPD-SKPD yang ada kemudian dikonsolidasi 

dengan laporan pertanggungjawaban perbendaharaan daerah oleh Pejabat 

Pengelola  Keuangan  Daerah  untuk  menghasilkan  Laporan  Keuangan 

Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota.

Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  disampaikan  oleh 

gubernur/bupati/walikota  kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) 

selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
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Kemudian  gubernur/bupati/walikota  memberikan  tanggapan  dan 

melakukan  penyesuaian  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah 

berdasarkan hasil pemeriksaan BPK serta koreksi lain berdasarkan SAP. 

Berdasarkan  laporan  keuangan  tersebut,  Pejabat  Pengelola  Keuangan 

Daerah  menyusun  rancangan  peraturan  daerah  tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, di mana kemudian disampaikan 

oleh gubernur/bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan  peraturan  daerah  yang  disetujui  bersama  DPRD 

disampaikan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  untuk  tingkat  pemerintah 

provinsi dan kepada gubernur untuk tingkat pemerintah kota/kabupaten.

2.7.2 Komponen Laporan Keuangan SKPD

Komponen  laporan  keuangan  SKPD  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah 

No.  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi 

Pemerintah, setidak-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD

Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan realisasi pendapatan, 

belanja,  dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya 

dan dengan realisasi periode sebelumnya.  Laporan realisasi anggaran 

bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran 

entitas  pelaporan  secara  tersanding,  di  mana  menunjukkan  tingkat 

ketercapaian target-target yang  telah disepakati  antara legislatif  dan 

eksekutif.  Laporan  realisasi  anggaran  berguna  bagi  pemakai  untuk 
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mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber  daya  ekonomi, 

akuntabilitas,  dan  ketaatan  entitas  pelaporan  terhadap  anggaran 

(Andayani, 2007).

2. Neraca SKPD

Neraca  SKPD  menyajikan  aset,  utang,  dan  ekuitas  dana  yang 

diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Penjelasan dari masing-

masing unsur adalah sebagai berikut (PSAP No. 01 tentang Penyajian 

Laporan Keuangan, 2005):

Aset secara umum diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. 

Suatau  aset  diklasifikasikan  ke  dalam  aset  lancar  jika  diharapkan 

segera  untuk  dapat  direalisasikan  atau  dimiliki  untuk  dipakai  atau 

dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelapoaran. Aset 

yang  tidak  dapat  dimasukan  dalam criteria  tersebut  diklasifikasikan 

sebagai aset nonlancar.

Kewajiban  dikelompokan  kedalam  kewajiban  jangka  pendek  dan 

kewajiban  jangka  panjang.  Kewajiban  jangka  pendek  merupakan 

kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua 

belas  bulan  setelah  tanggal  pelaporan.  Kewajiban  jangka  panjang 

adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya  dilakukan setelah 

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas dana dapat dikelompokkan ekuitas dana lancar, investasi, dan 

cadangan. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset laancar dengan 

kewajiban  jangka  panjang.  Ekuitas  dana  investasi  mencerminkan 



35

kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana 

cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas  dana 

cadangan  mencerminkan  kekayaan  pemerintah  yang  dicadangkan 

untuk  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  sesuai  peraturan 

perundang-undangan.

3. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan  atas  Laporan  Keuangan  bertujuan  untuk  menginformasikan 

pengungkapan  yang  diperlukan  atas  laporan  keuangan.  Catatan  atas 

laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami 

oleh  pemakai  laporan  keuangan,  karena  laporan  keuangan 

mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman bagi 

pembacanya (Andayani, 2007).

Catatan  atas  laporan  keuangan  mengungkapkan  hal-hal  sebagai 

berikut:

a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi 

makro,pencapaian  target  perda  APBD,  berikut  kendala  dan 

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

b. Menyajikan  ikhtisar  pencapaian  kinerja  keuangan  selama  tahun 

pelaporan.

c. Menyajikan informasi tentang kebijakan-kebijakan akuntansinya.

d. Mengungkapkan  penjelasan  atas  perkiraan  laporan  realisasi 

anggaran dan neraca.
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e. Menyediakan  informasi  tambahan  yang  memiliki  pengaruh 

terhadap laporan keuangan.

 

2.8 Kerangka Kerja Teoritis dan Hipotesis Penelitian

2.8.1 Kerangka Kerja Teoritis

Kerangka kerja teoritis yang ditetapkan berdasarkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi  ketepatan  waktu  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 2-2
Kerangka Kerja Teoritis

Keterangan:

Garis      : menunjukkan  pengaruh  SDM,  motivasi,  pelatihan,  peraturan, 

dan sarana pendukung secara parsial terhadap ketepatan waktu 

penyusunan laporan keuangan SKPD

Sumber Daya 
Manusia (SDM) (X1)

Peraturan (X4)

Pelatihan (X3)

Motivasi (X2)

Sarana Pendukung 
(X5)

Ketepatan Waktu 
Penyusunan 

Laporan Keuangan 
SKPD (Y)
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2.8.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian pada dasarnya adalah jawaban sementara atau 

dugaan  atas  permasalahan  penelitian  yang  sebenarnya.  Hipotesis 

merupakan  proposisi  yang  dirumuskan  untuk  diuji  secara  empiris 

(Indriantoro  dan  Supomo,  1999).  Hipotesis  dari  penelitian  yang  akan 

dilakukan  berdasarkan  permasalahan  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh SDM

Penelitian  Hutagalung (2006) memberikan bukti  bahwa sumber  daya 

manusia  sangat  berpengaruh  terhadap  penyusunan  laporan  keuangan 

(APBD)  pemerintah  daerah  secara  tepat  waktu.  Penempatan  jabatan 

pada bagian keuangan tidak didukung oleh staf yang berlatar belakang 

akuntansi sehingga menyulitkan pimpinan dalam melakukan tugas dan 

tanggung  jawab  bidang  keuangan  mulai  dari  penyusunan  anggaran 

hingga  penyusunan  laporan  realisasi  dan  pertanggungjawaban 

keuangan.  Selain  itu,  masih  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang 

memadai dan ahli dalam aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

menyebabkan  keterlambatan  penyusunan  laporan  keuangan  (APBD). 

Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Hartina  (2009)  menemukan  bukti 

bahwa  pemerintahan Kabupaten Langkat belum mampu menyusun dan 

menyajikan laporan keuangannya sendiri dengan baik dan tepat waktu 

karena  dalam penyusunan  laporan  keuangannya  masih  menggunakan 

tenaga konsultan serta pendampingan dari Depdagri dan BPK. Hal itu 
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dikarenakan  penempatan  pegawai  di  dalam  menyajikan  laporan 

keuangan daerah pemerintah masih terdapat unsur nepotisme dan jarang 

sekali  dilandasi  oleh  dasar  pendidikan  dan  kemampuan  pegawai 

tersebut. Hanya sedikit sekali pegawai yang mahir menjalankan Sistem 

Akuntansi  Pemerintah  Daerah,  padahal  aplikasi  tersebut  membantu 

mempercepat penyusunan laporan keuangan.

H1: Variabel  SDM  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu 

penyusunan laporan keuangan.

2. Pengaruh Motivasi

Menurut  Hartina  (2009),  faktor  individu  atau  keinginan  untuk 

menguasai  tugas  yang  diembannya  masih  kurang  sehingga  tidak 

mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sendiri. Terlebih 

lagi  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  masih 

menggunakan bantuan tenaga konsultan dan melakukan pendampingan 

dari BPK menyebabkan munculnya rasa ketergantungan di benak para 

pegawai.  Sedangkan  Azhar  (2007)  menemukan  bukti  bahwa 

penyelesaian  proses  penyusunan  APBD  selalu  melewati  kalender 

anggaran  demikian  juga  dalam  hal  penyusunan  laporan  keuangan 

pemerintah daerah, hingga awal Agustus Laporan Keuangan Semester I 

belum  selesai  disusun.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  motivasi  untuk 

menyusun laporan keuangan yang tepat waktu masih rendah. 

H2: Variabel  motivasi  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu 

penyusunan laporan keuangan.
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3. Pengaruh Pelatihan

Menurut Rajana (2009), pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap 

keberhasilan  penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Berbeda dengan 

penelitian Yohanes (dalam Rajana, 2009) yang menyimpulkan bahwa 

pelatihan  memiliki  hubungan  yang  negatif  serta  tidak  signifikan 

terhadap  penyusunan  Laporan  Keuangan  SKPD  termasuk  dalam 

ketepatan waktunya. Perbedaan ini disebabkan karena pada penelitian 

Yohanes diketahui bahwa pelatihan yang diberikan semata-mata hanya 

formalitas  serta  ketidaktahuan  serta  ketidakpahaman  responden 

mengenai  materi  yang  diberikan.  Sama  halnya  dengan  penelitian 

Hartina  (2009)  yang  menemukan  bukti  bahwa  setiap  pegawai  yang 

telah mengikuti pelatihan tidak menjamin bahwa mereka telah paham 

dalam  mengoperasikan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  dan 

mampu membaca laporan keuangan. 

H3: Variabel  pelatihan  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu 

penyusunan laporan keuangan.

4. Pengaruh Peraturan

Semakin sering perubahan peraturan dilakukan oleh pemerintah maka 

akan  menurunkan  tingkat  keberhasilan  penerapannya  dari  peraturan 

tersebut, dalam hal ini adalah Permendagri 13 Tahun 2006. Tetapi hasil 

penelitian  menunjukkan  nilai  yang  tidak  signifikan  yang  berarti 

hubungan antara regulasi dan keberhasilan yang negatif tersebut tidak 

dapat  diterima  (Azhar,  2007).  Berbeda  dengan  penelitian  yang 
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dilakukan  Hartina  (2009),  dalam  menerapkan  setiap  peraturan  baru 

kurang  dari  50%  yang  mengerti  akan  peraturan  tersebut,  sehingga 

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sering mengalami 

keterlambatan.  Hal  itu  disebabkan  sering  terjadinya  perubahan 

peraturan-peraturan pemerintah yang membutuhkan waktu yang lama 

dalam mensosialiasikannya secara maksimal pada pegawai yang terlibat 

dalam  penyusunan  dan  penyajian  keuangan  daerah.  Hal  tersebut 

membuktikan  peraturan  yang  ada  mempengaruhi  mereka  dalam 

menyusun laporan keuangan daerah.

H4: Variabel  peraturan  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu 

penyusunan laporan keuangan.

5. Pengaruh Sarana Pendukung

Azhar  (2007)  menyatakan  bahwa  tingkat  keberhasilan  penerapan 

peraturan yang di dalamnya diatur juga mengenai penyusunan laporan 

keuangan daerah dipengaruhi  oleh ketersediaan perangkat pendukung 

seperti  komputer  dan  perangkat  lainnya.  Hutagalung  (2006) 

menemukan  bukti  bahwa  walaupun  pemerintah  daerah  telah 

menggunakan  sistem  komputerisasi  dalam  penyusunan  laporan 

keuangan  (APBD),  tetapi  penyusunannya  masih  mengalami 

keterlambatan  yang  disebabkan  pegawai  tidak  dapat  menggunakan 

sistem aplikasi  secara  optimal.  Sama  halnya  dengan  penelitian  yang 

dilakukan  Hartina  (2009)  yang  memperoleh  bukti  bahwa  sejumlah 

komputer yang ada tidak semuanya dilengkapi dengan program aplikasi 
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Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  sehingga  akan  menghambat 

kelancaran dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, karena 

rancangan atau usulan APBD pada setiap SKPD terlambat dikirimkan 

kepada Badan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah selaku Ketua 

Tim Penyusunan rancanngan APBD.

H5: Variabel  sarana  pendukung  berpengaruh  terhadap  ketepatan 

waktu penyusunan laporan keuangan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kausal dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian kausal merupakan tipe penelitian di mana peneliti dapat 

mengidentifikasi fakta atau peristiwa sebagai variabel yang dipengaruhi dan 

melakukan  penyelidikan  terhadap  variabel-variabel  yang  mempengaruhi. 

Pendekatan  kuantitatif  menekankan  pada  pengujian  teori-teori  melalui 

pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis 

data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 1999).

Dalam  hal  ini,  penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana 

variabel-variabel berupa sumber daya manusia, motivasi, pelatihan, peraturan, 

dan sarana pendukung berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu 

penyusunan laporan keuangan SKPD.

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai  kualitas dan karakteristik  tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono,  2007). 

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  kepala  subbagian  dan  staf 

keuangan  SKPD yang  terlibat  dalam penyusunan  laporan  keuangan  SKPD 

yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Malang. 
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Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh 

populasi  tersebut  (Sugiyono,  2007).  Teknik  pengambilan  sampel  dalam 

penelitian ini adalah  Judgment Sampling (Purposive Sampling), yaitu teknik 

penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan  yang 

digunakan adalah sampel terdiri dari kepala subbagian dan staf keuangan yang 

terlibat  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD,  dan  jumlah  sampel 

minimal yang dibutuhkan sebanyak 40 responden, karena tidak diketahuinya 

data populasi secara rinci. Responden berasal dari 12 SKPD untuk mewakili 

jumlah keseluruhan sebanyak 40 SKPD. 

4.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka diperlukan definisi dan 

pengukuran  variabel  yang  akan  diteliti  sebagai  dasar  dalam  penyusunan 

kuesioner penelitian, definisi operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia (X1)

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber 

daya yang dimiliki organisasi yaitu pegawai yang mempunyai kemampuan 

melaksanakan tugasnya dalam penyusunan laporan keuangan. 

Variabel  ini  diukur  berdasarkan  kemampuan  pegawai,  latar  belakang 

pendidikan, pemahaman  job description, pengalaman dan masa kerjanya. 

Variabel  diukur  dengan  skala  likert  yaitu  mengukur  sikap  dengan 

mengatakan setuju atau  tidak  setuju terhadap pertanyaan  yang  diajukan 
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dengan skor 5 (SS=sangat setuju),  skor 4 (S=setuju), skor 3 (RR=ragu-

ragu), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

2. Motivasi (X2)

Motivasi dalam penelitian ini diartikan sebagai dorongan terhadap setiap 

pegawai agar berperilaku sesuai dengan yang diinginkan organisasi dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan. 

Variabel diukur  berdasarkan kesungguhan dalam pekerjaan, penghasilan, 

hadiah, sanksi,   kebutuhan pengembangan diri, dan kepuasan. Variabel ini 

diukur  dengan  skala  likert  yaitu  mengukur  sikap  dengan  mengatakan 

setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 

(SS=sangat  setuju),  skor  4  (S=setuju),  skor  3  (RR=ragu-ragu),  skor  2 

(TS=tidak setuju), skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

3. Pelatihan (X3)

Pelatihan  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  nilai 

penyusunan laporan keuangan melalui pembelajaran yang diadakan oleh 

pemerintah  daerah  dengan  menggunakan  tenaga  pengajar  yang  ahli  di 

bidangnya  terhadap  perangkat  kerja  daerah  yang  terkait  dengan 

penyusunan laporan keuangan. 

Variabel ini diukur berdasarkan peningkatan kemampuan pegawai dalam 

pengetahuan  dan  kerja  sama,  materi  pelatihan,  kedisiplinan  pegawai, 

metode pelatihan, dan kemampuan pengajar.  Variabel ini diukur dengan 

skala  likert  yaitu  mengukur  sikap  dengan  mengatakan  setuju  atau 

ketidaksetujuannya  terhadap  pertanyaan  yang  diajukan  dengan  skor  5 
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(SS=sangat  setuju),  skor  4  (S=setuju),  skor  3  (RR=ragu-ragu),  skor  2 

(TS=tidak setuju) dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

4. Peraturan (X4)

Peraturan  merupakan  suatu  ketentuan  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap 

pegawai dalam melakukan pekerjaannya dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan agar lebih terarah dan menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas. 

Variabel ini diukur berdasarkan kualitas peraturan, sosialisasi perubahan, 

kemudahan  pemahaman,  kepatuhan  terhadap  peraturan, sanksi 

pelanggaran,dan  frekuensi  perubahan  peraturan.  Variabel  ini  diukur 

dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau 

ketidaksetujuannya  terhadap  pertanyaan  yang  diajukan  dengan  skor  5 

(SS=sangat  setuju),  skor  4  (S=setuju),  skor  3  (RR=ragu-ragu),  skor  2 

(TS=tidak setuju) dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

5. Sarana pendukung (X5)

Sarana pendukung adalah  ketersediaan  perangkat  pendukung yang akan 

membantu  setiap  pegawai  dalam  melakukan  pekerjaannya  dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan, seperti tersedianya komputer 

dan software yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. 

Variabel  ini  diukur  berdasarkan  ketersediaan  jumlahnya  dan 

kemutakhirannya, kelengkapan aplikasi, kemudahan penggunaan, kualitas 

pekerjaan, dan lama penyelesaian pekerjaan. Variabel ini diukur dengan 

skala  likert  yaitu  mengukur  sikap  dengan  mengatakan  setuju  atau 
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ketidaksetujuannya  terhadap  pertanyaan  yang  diajukan  dengan  skor  5 

(SS=sangat  setuju),  skor  4  (S=setuju),  skor  3  (RR=ragu-ragu),  skor  2 

(TS=tidak setuju) dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

6. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD (Y)

Ketepatan  waktu  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD  adalah   upaya-

upaya  yang  dilakukan  pegawai  SKPD  untuk  menyampaikan  dan 

melaporkan  semua  informasi  akuntansi  yang  dibutuhkan  dalam laporan 

keuangan  tetapi  sesuai  dengan  batas  waktu  yang  ditentukan  dan  dapat 

digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Variabel  ini  diukur  berdasarkan  kesesuaian  dengan  batas  waktu, 

ketersediaan waktu, kelengkapan informasi keuangan, komponen laporan 

keuangan,  bantuan  jasa  pihak  lain,  dan  dukungan  terhadap  penyerahan 

laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK. Variabel ini diukur dengan 

skala  likert  yaitu  mengukur  sikap  dengan  mengatakan  setuju  atau 

ketidaksetujuannya  terhadap  pertanyaan  yang  diajukan  dengan  skor  5 

(SS=sangat  setuju),  skor  4  (S=setuju),  skor  3  (RR=ragu-ragu),  skor  2 

(TS=tidak setuju) dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

4.4 Jenis dan Sumber Data

4.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini,  data  yang digunakan adalah data  subyek di mana 

data diperoleh dari  responden sebagai sumbernya secara langsung. Data 

subyek, yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman 
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atau  karakteristik  dari  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  menjadi 

subyek penelitian atau responden (Indriantoro dan Supomo, 1999).

4.4.2 Sumber Data

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999), sumber data penelitian terdiri 

atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung  dari  sumber  asli  (tidak  melalui  media  perantara).  Dalam 

penelitian ini, data primer berasal dari para pegawai yang berhubungan 

dengan  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD  di  bawah  naungan 

Pemerintah Kota Malang. Wujud data primer ini dapat berupa jawaban 

responden yaitu dari hasil kuesioner.

2. Data sekunder

Data  sekunder  merupakan  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh 

peneliti  secara  tidak  langsung  melainkan  melalui  media  perantara 

(diperoleh dan dicatat  oleh pihak lain). Data sekunder dalam hal ini 

hanya berupa data ekstemal yaitu data yang didapat dari luar SKPD 

seperti media eletronik.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi  seperangkat  pertanyaan atau  pernyataan  tertulis  kepada 
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responden  untuk  dijawabnya  (Sugiyono,  2007).  Kuesioner  tersebut 

dilengkapi dengan petunjuk pengisian. Pertanyaan tersebut dibuat dalam 

bentuk pernyataan  yang  bersifat  tertutup  dengan tujuan memudahkan 

proses analisis data secara statistik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi  dilakukan  melalui  media  elektronik  untuk  memperoleh 

data berkaitan dengan SKPD yang ada di pemerintah kota Malang.

4.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis statistik dengan bantuan program SPSS versi 17.

4.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi (Ghozali, 2006).

4.6.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.6.2.1 Uji Validitas

Hasil  penelitian  yang valid  apabila  terdapat  kesamaan antara data  yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti 

Instrumen yang valid berarti dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono, 2007). Pengujian validitas dalam penelitian 

ini  dengan  cara  mengkorelasikan  skor  tiap  butir  dalam  satu  variabel 

dengan  skor  total  variabel  tersebut  melalui  korelasi  Pearson  (Product 

Moment). Tingkat validitas dapat dilihat dengan membandingkan r hitung 
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dengan r kritis, yaitu sebesar 0,3. Apabila r hitung lebih besar dari r kritis 

maka item-item dalam variabel penelitian tersebut valid (Sugiyono, 2007).

4.6.2.2 Uji Reliabilitas

Hasil penelitian yang reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu 

yang  berbeda.  Instrumen  yang  reliabel  adalah  instrumen  yang  bila 

digunakan  beberapa  kali  untuk  mengukur  obyek  yang  sama  akan 

menghasilkan  data  yang  sama  (Sugiyono,  2007).  Pengujian  reliabilitas 

dalam penelitian ini  dengan cara uji  statistik  Cronbach Alpha.  Variabel 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2006). 

4.6.3 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum  melangkah  pada  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan 

analisis  regresi berganda, maka dilakukan pengujian asumsi klasik yang 

terdiri dari pengujian normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

4.6.3.1 Uji Normalitas

Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  distribusi  sebuah  data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data 

yang  mempunyai  pola  seperti  distribusi  normal  (Sugiyono,  2007). 

Pengujian  normalitas  dapat  dilakukan  dengan  analisis  grafik  dan  uji 

statistik. Analisis grafik  adalah dengan melihat normal probability plot, di 

mana jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan 

data  sesungguhnya  akan  mengikuti  garis  diagonal.  Uji  statistik 

menggunakan  uji  statistik  Kolmogorov  Smirnov  (K-S),  di  mana 

persyaratan data normal adalah signifikansinya > 0,05 (Ghozali, 2006).
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4.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi 

ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel   bebas  (independen).  Model 

regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel 

independen.  Multikolinieritas  dapat  dilihat  dari  nilai  tolerance  dan 

variance  inflation  flow  (VIF).  Nilai  cutoff  yang  umum  dipakai  untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2006).

4.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi 

terjadi  ketidaksamaan  variance dari  residual  satu  pengamatan  ke 

pengamatan yang lain. Jika tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk pengujian ini adalah dengan melihat 

grafik  scatterplot.  Jika  ada  pola  tertentu,  seperti  titik-titik  yang  ada 

membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas,  dan  jika  tidak  ada  pola  yang  jelas  serta  titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

4.6.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis  regresi  berganda umumnya digunakan untuk menguji  pengaruh 

dua  atau  lebih  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen. 

(Indriantoro dan Supomo, 1999). 
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Persamaan analisis regresi berganda yang dipergunakan dalam  penelitian 

ini adalah 

di mana :

Y   = ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD 

X1 = variabel SDM

X2 = variabel motivasi

X3 = variabel pelatihan

X4 = variabel peraturan

X5 = variabel sarana pendukung

b0  = konstanta

b1,b2,b3,b4,b5 = koefisien regresi variabel X1 sampai X5

e = error random

Dalam analisis regresi linear berganda, uji hipotesis yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu uji t (t-test). Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh  variabel  bebas  (X1,  X2  ,X3  ,X4  ,X5)  secara  parsial  terhadap 

variabel  terikat  (Y)  dengan  membandingkan  t  hitung  dan  t  tabel,  atau 

dengan melihat  probabilitas  signifikansinya  lebih  besar  atau  lebih  kecil 

dari  0,05. Kriteria penolakan: jika t hitung lebih besar dari  t  tabel (sig. 

<0,05), maka Ho ditolak dan H1, H2, H3, H4, H5 diterima (Ghozali, 2006).

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Malang

Pemerintah  Kota  Malang  dipimpin  oleh  seorang  walikota  Malang  dan 

wakil walikota. Yang mana masa jabatannya dalam satu periode adalah lima 

tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya melalui pilkada, dan 

hanya dapat dipilih selama dua periode. 

Walikota dan wakil walikota melimpahkan sebagian wewenangnya kepada 

Sekertariat  Daerah  (Sekda)  untuk  menjalankan  tugas-tugas  kepala  daerah 

dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga 

teknis daerah. Dalam  menjalankan tugasnya, Sekda dibantu oleh kepala dinas 

dan  kepala  badan  di  wilayah  kota  Malang  yang  disebut  Satuan  Kerja 

Perangkat  Daerah  (SKPD).  Adapun  SKPD  yang  berada  di  Kota  Malang, 

antara lain :

1. Asisten Administrasi Pemerintahan terdiri dari 3 Bagian, yaitu :

a. Bagian Pemerintahan

b. Bagian Hukum

c. Bagian Organisasi

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

a. Bagian Pembangunan

b. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat
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3. Asisten Administrasi Umum

a. Bagian Hubungan Masyarakat

b. Bagian Umum

c. Bagian Keuangan

d. Bagian Perlengkapan

4. Dinas-Dinas

a. Dinas Pendidikan

b. Dinas Kesehatan

c. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial

d. Dinas Perhubungan

e. Dinas Komunikasi dan Informatika

f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

g. Dinas Pekerjaan Umum

h. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

i. Dinas Pasar

j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

k. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

l. Dinas Pertanian

m. Dinas Pendapatan Daerah

n. Dinas Perumahan

o. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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5. Lembaga Teknis

a. Inspektorat

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

c. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

d. Badan Kepegawaian Daerah

e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

f. Badan Lingkungan Hidup

g.  Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

h. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

6. Satuan Polisi Pamong Praja

7. Wilayah Daerah

a. Kecamatan Klojen

b. Kecamatan Blimbing

c. Kecamatan Kedungkandang

d. Kecamatan Lowokwaru

e. Kecamatan Sukun

 

4.2 Karakteristik Responden

4.2.1 Hasil Pengembalian Kuesioner dari Responden

Jumlah  kuesioner  secara  keseluruhan  yang  dibagikan  kepada 

responden  adalah  60  kuesioner.  Hasil  pengembalian  kuesioner  dari 

responden tersebut dapat dilihat dari tabel 4-1 sebagai berikut :
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Tabel 4-1
Hasil Pengembalian Kuesioner

No Kondisi Kuesioner Jumlah
1 Kembali dengan isi jawaban lengkap 42
2 Kembali dengan isi jawaban tidak lengkap (cacat) 1
3 Tidak kembali 17

Jumlah Total 60
Sumber: Data Primer Diolah, 2010

Hasil jawaban responden yang layak untuk dianalisis lebih lanjut 

adalah  berjumlah  42  kuesioner  sesuai  hasil  pada  tabel  di  atas.  Satu 

kuesioner  yang  kembali  namun  tidak  digunakan  tersebut  disebabkan 

beberapa  pernyataan  kuesioner  tidak  diisi  dengan  semestinya  oleh 

responden.

4.2.2 Identitas Responden

Identitas  responden  diperoleh  dari  hasil  pengisian  data  pribadi  dalam 

kuesioner yang meliputi karakteristik umur, lama menjabat, jenis kelamin, 

jabatan,  dan  pendidikan.  Umur  dan  lama  menjabat  diisi  sesuai  dengan 

keadaan responden. Jenis kelamin dibagi menjadi 2 kelompok yaitu laki-

laki  dan  perempuan.  Jabatan  dibagi  menjadi  3  kelompok  yaitu 

Kabid/Kabag,  Kasubag/Kasie,  dan  staf.  Latar  belakang  pendidikan 

responden dibagi menjadi  4 yaitu  Pasca Sarjana,  Sarjana,  Diploma,  dan 

SMA/SMK. Gambaran mengenai profil responden sebagai berikut :

Tabel 4-2
Profil Responden
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No Profil
Karakteristik 

Kelompok

Jumlah 

(orang)
Persentase 

1 Jenis kelamin Laki-laki 17 40.5%
  Perempuan 25 59.5%
 Total  42 100%
2 Umur ≤ 30 tahun 3   7.1%
  31-35 tahun 5 11.9%
  36-40 tahun 13 31.0%
  41-45 tahun 6 14.3%
  46-50 tahun 9 21.4%
  > 50 tahun 6 14.3%
 Total  42 100%
3 Jabatan Kabid/Kabag 6 14.2%

Kasubag/Kasie 13 31.0%
  Staf 23 54.8%
 Total  42 100%
4 Lama menjabat ≤1 tahun 9 21.4%
  2-5 tahun 16 38.1%
  6-10 tahun 7 16.7%
  11-15 tahun 7 16.7%
  > 15 tahun 3   7.1%
 Total  42 100%
5 Pendidikan terakhir SMA/SMK 8 19.0%
  Diploma 1   2.4%
  Sarjana 22 52.4%
  Pascasarjana 11 26.2%
 Total  42 100%

Sumber : Data Primer Diolah (Lampiran 3), 2010 

4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai rata-rata (mean) 

dan  standard  deviation  (simpangan  baku)  data  yang  digunakan  dalam 

penelitian. Data statistik deskriptif ditampilkan dalam tabel 4-3 di bawah ini:

Tabel 4-3
Hasil Statistik Deskriptif

 n Mean Std. Deviation
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SDM (X1) 42 23,95 3,492
Motivasi (X2) 42 24,98 3,174
Pelatihan (X3) 42 23,19 3,125
Peraturan (X4) 42 22,79 2,893
Sarana Pendukung (X5) 42 22,17 3,526
Ketepatan Waktu 

Penyusunan LKSKPD (Y) 42 21,74 3,013
Valid N (listwise) 42   

      Sumber: Data Primer Diolah (Lampiran 4). 2010

Berdasarkan data dari tabel 4-3 dapat dijelaskan bahwa:

1. Jumlah sampel (n) yang digunakan adalah 42 buah.

2. Variabel SDM (X1) memiliki nilai mean yang tinggi berarti menunjukkan 

responden cenderung beranggapan bahwa para pegawainya telah memiliki 

kemampuan  yang  memadai  dalam menyusun  laporan  keuangan  SKPD, 

sehingga memungkinkan ada pengaruhnya terhadap penyusunan laporan 

keuangannya yang tepat waktu. 

3. Variabel motivasi (X2) memiliki nilai mean yang lebih tinggi dari SDM 

berarti  menunjukkan  responden  cenderung  beranggapan  bahwa  para 

pegawainya telah memiliki dorongan yang kuat dari diri  mereka sendiri 

untuk  menyusun  laporan  keuangan  SKPD  agar  sesuai  dengan  yang 

diharapkan,  sehingga  mengindikasikan  terdapat  pengaruhnya  terhadap 

penyusunan laporan keuangannya yang tepat waktu.

4. Variabel pelatihan (X3) memiliki nilai mean yang tinggi berarti responden 

cenderung  beranggapan  bahwa  upaya  pemerintah  daerah  melalui 

pembelajaran  dengan  bantuan  pihak  lain  yang  kompeten  telah  berhasil 

meningkatkan  kualitas  para  pegawai  yang  menyusun  laporan  keuangan 
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SKPD,  sehingga  memungkinkan  ada  pengaruhnya  terhadap  ketepatan 

waktu penyusunan laporan keuangannya.

5. Variabel  peraturan  (X4)  memiliki  nilai  mean  yang  cukup  tinggi 

menunjukkan  bahwa  responden  cenderung  setuju  mengenai  ketentuan 

yang dibuat oleh pemerintah telah dipatuhi dengan baik oleh para pegawai 

dan mampu mengarahkan penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi 

lebih  baik,  sehingga  memungkinkan  terdapat  pengaruhnya  terhadap 

ketepatan waktu penyusunan laporan keuangannya.

6. Variabel sarana pendukung (X5) memiliki nilai  mean yang cukup tinggi 

berarti  menunjukkan responden cenderung mengatakan bahwa komputer 

dan aplikasi yang disediakan telah membantu para pegawainya menyusun 

laporan keuangan SKPD menjadi lebih baik, sehingga memungkinkan ada 

pengaruhnya terhadap penyusunan laporan keuangannya yang tepat waktu.

7. Variabel  ketepatan  waktu  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD  (Y) 

memiliki  nilai  mean  yang  cukup  tinggi  berarti  responden  cenderung 

beranggapan  bahwa  para  pegawai  telah  berhasil  menyampaikan  dan 

melaporkan  semua  informasi  akutansi  yang  dibutuhkan  dalam  laporan 

keuangan SKPD sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

4.4 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian jawaban responden melalui korelasi Pearson 

(Product  Moment)  dengan  mengambil  nilai  kritis  sebesar  0,3  dan taraf 
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signifikansi  sebesar  0,05  atau  5% pada  lampirann  maka  dapat  diambil 

gambaran singkat dalam tabel 4-4 berikut ini :

Tabel 4-4
Hasil Uji Validitas Kuesioner

Variabel Item r hitung r kritis Keterangan
SDM (X1) X1.1 0,752 0,3 valid

X1.2 0,577 0,3 valid
X1.3 0,692 0,3 valid
X1.4 0,608 0,3 valid
X1.5 0,669 0,3 valid
X1.6 0,749 0,3 valid

Motivasi (X2)

 

 

 

 

 

X2.1 0,716 0,3 valid
X2.2 0,636 0,3 valid
X2.3 0,825 0,3 valid
X2.4 0,745 0,3 valid
X2.5 0,489 0,3 valid

X2.6 0,771 0,3 valid
Pelatihan (X3) X3.1 0,759 0,3 valid

X3.2 0,802 0,3 valid
X3.3 0,644 0,3 valid

Lanjutan Tabel 4-4
X3.4 0,703 0,3 valid
X3.5 0,797 0,3 valid
X3.6 0,876 0,3 valid

Peraturan (X4)

 

 

 

 

 

X4.1 0,777 0,3 valid
X4.2 0,748 0,3 valid
X4.3 0,631 0,3 valid
X4.4 0,645 0,3 valid
X4.5 0,697 0,3 valid

X4.6 0,610 0,3 valid
Sarana Pendukung 

(X5)

 

 

X5.1 0,751 0,3 valid
X5.2 0,780 0,3 valid
X5.3 0,689 0,3 valid
X5.4 0,599 0,3 valid
X5.5 0,655 0,3 valid
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X5.6 0,666 0,3 valid

Ketepatan Waktu 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

SKPD (Y)

 

 

Y1 0,568 0,3 valid
Y2 0,668 0,3 valid
Y3 0,658 0,3 valid
Y4 0,562 0,3 valid
Y5 0,763 0,3 valid

Y6 0,678 0,3 valid
Sumber : Data primer diolah (Lampiran 5), 2010.

Tabel 4-4 menunjukkan bahwa setiap item pada masing-masing variabel 

memiliki nilai r yang lebih besar dari r kritis (0,3). Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner penelitian ini 

adalah valid. 

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian jawaban responden melalui metode Cronbach 

Alpha dengan mengambil batas reliabel  sebesar 0,6 pada lampiran 6 maka 

dapat diambil gambaran singkat dalam tabel 4-5 berikut ini :

Tabel 4-5
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel Cronbach Alpha Batas Reliabel Keterangan
SDM (X1) 0,758 0,6 Reliabel
Motivasi (X2) 0,790 0,6 Reliabel
Pelatihan (X3) 0,857 0,6 Reliabel
Peraturan (X4) 0,755 0,6 Reliabel
Sarana Pendukung (X5) 0,782 0,6 Reliabel
Ketepatan Waktu 

Penyusunan Laporan 

Keuangan SKPD (Y) 0,713 0,6 Reliabel
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Sumber: Data primer diolah (Lampiran 6). 2010.

Tabel 4-5 menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai Cronbach Alpha 

yang lebih besar dari batas reliabel (0,6). Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa setiap variabel dalam kuesioner penelitian ini telah memenuhi kriteria 

reliabilitas penelitian. 

4.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Dalam  analisis  ini  perlu  dilihat  terlebih  dahulu  apakah  data  tersebut  bisa 

dilakukan  ujian  model  regresi.  Pengujian  asumsi  klasik  dilakukan  untuk 

menentukan syarat  persamaan yang pada model  regresi  dan dapat  diterima 

secara ekonometrik. Pengujian asumsi klasik ini terdiri pengujian normalitas, 

multikolinearitas, heterokedastisitas.

4.5.1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  data  dengan  menggunakan  uji 

Kolmogorov-Smirnov  dan  dengan  melihat  uji  grafik,  maka  dapat 

disimpulkan  bahwa  data  mempunyai  distribusi  normal.  Hal  ini  dapat 

diketahui  dengan  melihat  nilai  Kolmogorov  Smirnov  pada  lampiran  7 

sebesar 0,838 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,483. Jika signifikansi 

nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa data mempunyai distribusi normal. Hal ini juga didukung dengan 

grafik yang dapat dilihat dibawah ini:
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Gambar 4-1
Grafik Uji Normalitas

Berdasarkan   gambar  4-1  dapat  dilihat  bahwa  titik-titik  menyebar  di 

sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. 

Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  penyebaran  data  mendekati 

normal atau memenuhi asumsi normalitas.

4.5.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil  pengujian seluruh variabel bebas dalam penelitian ini 

dengan prosedur collinearity statistic pada lampiran 8, maka dapat diambil 

gambaran singkat sebagai berikut :

Tabel 4-6

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Nilai Nilai Keterangan
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Tolerance VIF
SDM (X1) 0,664 1,507 Non Multikolinieritas
Motivasi (X2) 0,587 1,705 Non Multikolinieritas
Pelatihan (X3) 0,610 1,639 Non Multikolinieritas
Peraturan (X4) 0,523 1,912 Non Multikolinieritas
Sarana Pendukung (X5) 0,737 1,356 Non Multikolinieritas

Sumber: Data primer diolah (Lampiran 8). 2010.

Tabel  4-6  menunjukkan  bahwa  setiap  variabel  bebas  mempunyai  nilai 

tolerance  <  1  dan  nilai  VIF  <  10,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa 

seluruh variabel dalam kuesioner ini telah memenuhi  .  Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang sempurna atau saling 

berkaitan antar variabel bebas dalam model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini.

4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi heterokedastisitas menyimpulkan bahwa model regresi 

tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan kata lain terjadi kesamaan varian 

dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kesimpulan 

ini diperoleh dengan melihat penyebaran titik-titik yang menyebar secara 

acak pada gambar 4-2 di bawah ini, baik di atas maupun di bawah angka 

nol pada sumbu Y, dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas. 
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Gambar 4-2
Grafik Uji Heteroskedastisitas

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan diperoleh kesimpulan bahwa 

model  sudah  dapat  digunakan  untuk  melakukan  pengujian  analisa  regresi 

berganda,  maka langkah selanjutnya  adalah melakukan pengujian hipotesis, 

yaitu  apakah  SDM,  motivasi,  pelatihan,  peraturan,  dan  sarana  pendukung 

berpengaruh  secara  parsial  terhadap  ketepatan  waktu  penyusunan  laporan 

keuangan  SKPD.  Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi  berganda  dalam 

penelitian ini, diambil gambaran singkat dalam tabel 4-7 sebagai berikut:

Tabel 4-7
Ringkasan Hasil Pengujian Regresi Berganda

Variabel
Unstandardized 

Coefficients
t Sig.

B
(constant) 3,747 1,111 0,274

SDM (X1) 0,255 2,097 0,043
Motivasi (X2) 0,135 0,951 0,348
Pelatihan (X3) -0,250 -1,766 0,086
Peraturan (X4) 0,362 2,190 0,035
Sarana Pendukung 

(X5) 0,274 2,403 0,022
R          = 0,726 
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R2         = 0,527 
   Sumber : Data primer diolah (Lampiran 8). 2010.

Nilai R pada intinya untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan tabel 4-7, diperoleh nilai R sebesar 

0,726,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  SDM,  motivasi,  pelatihan, 

peraturan,  dan  sarana  pendukung  mempunyai  pengaruh  yang  kuat  dengan 

ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD.

Berdasarkan tabel  4-7,  dapat  diketahui  besarnya  koefisien  determinasi  (R2) 

sebesar 0,527 (52,7%). Dapat dikatakan bahwa 52,7% variasi variabel terikat 

yaitu ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD (Y) pada model 

dapat diterangkan oleh variabel bebas yaitu variabel SDM (X1), motivasi (X2), 

pelatihan (X3), peraturan (X4), dan sarana pendukung (X5), sedangkan sisanya 

sebesar 47,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam 

penelitian ini.

Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  maka  model  penelitian 

adalah sebagai berikut :

Y = 3,747 + 0,255 X1 + 0,135 X2 – 0,250 X3 + 0,362 X4 + 0,274 X5 

Di mana : X1 = SDM

X2 = Motivasi

X3 = Pelatihan

X4 = Peraturan

X5 = Sarana pendukung

Y  = Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD
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Pengujian terhadap pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat  (Y)  dilakukan  dengan membandingkan  nilai  t  hitung  dengan nilai  t 

tabel.  Adapun  metode  dalam  penentuan  t tabel  menggunakan  ketentuan 

tingkat  signifikan 5%, dengan df=n-k-1 (pada penelitian ini  df=42-6-1=35), 

sehingga didapat nilai  t tabel sebesar 2,03.  Berdasarkan tabel 4-7 dan hasil 

persamaan regresi dapat diperoleh hasil uji parsial sebagai berikut :

1. Nilai t hitung variabel X1 lebih besar daripada t tabel (2,097 > 2,03) dan 

signifikan t lebih kecil dari 0,05 (0,043 < 0,05), maka H1 diterima, di mana 

variabel  SDM  mempunyai  pengaruh  terhadap  ketepatan  waktu 

penyusunan laporan keuangan SKPD, yaitu sebesar 0,255.

2. Nilai t hitung variabel X2 lebih kecil daripada t tabel (0,951 < 2,03) dan 

signifikan t lebih besar dari 0,05 (0,348 > 0,05), maka H2 tidak diterima, di 

mana  variabel  motivasi  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  ketepatan 

waktu penyusunan laporan keuangan SKPD, karena pengaruhnya hanya 

sebesar 0,135.

3. Nilai t hitung variabel X3 lebih kecil daripada t tabel (-1,766 < 2,03) dan 

signifikan t lebih besar dari 0,05 (0,086 > 0,05), maka H3 tidak diterima, di 

mana  variabel  pelatihan  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  ketepatan 

waktu penyusunan laporan keuangan SKPD, karena pengaruhnya sebesar 

-0,250. 

4. Nilai t hitung variabel X4 lebih besar daripada t tabel (2,190 > 2,03) dan 

signifikan t lebih kecil dari 0,05 (0,035 < 0,05), maka H4 diterima, di mana 
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variabel  peraturan  mempunyai  pengaruh  terhadap  ketepatan  waktu 

penyusunan laporan keuangan SKPD, yaitu sebesar 0,362.

5. Nilai t hitung variabel X5 lebih besar daripada t tabel (2,403 > 2,03) dan 

signifikan t lebih kecil dari 0,05 (0,022 < 0,05), maka H5 diterima, di mana 

variabel  sarana  pendukung  mempunyai  pengaruh  terhadap  ketepatan 

waktu penyusunan laporan keuangan SKPD, yaitu sebesar 0,274.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada  pengujian  hipotesis  berdasarkan  hasil  perhitungan  dapat  dikatakan 

bahwa SDM,  peraturan,  dan  sarana  pendukung  secara  parsial  berpengaruh 

terhadap  ketepatan  waktu  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD, sedangkan 

variabel motivasi dan pelatihan tidak mempunyai pengaruh. 

4.7.1 Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Ketepatan Waktu 

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  pengaruh  SDM  terhadap  ketepatan 

waktu penyusunan laporan keuangan SKPD adalah signifikan. Selain itu 

juga menunjukkan pengaruh yang positif.  Hal ini  terlihat  dari  koefisien 

regresi variabel SDM sebesar 0,255 dan signifikan karena nilai  t hitung 

lebih besar dari t tabel. 

Pengaruh  positif  menunjukkan  bahwa  pengaruh  SDM  searah  dengan 

ketepatan  waktu  penyusunan  laporan  keuangan,  atau  dengan  kata  lain 

tingkat  SDM  yang  baik/tinggi  akan  berpengaruh  terhadap  tingkat 

ketepatan  waktu  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD  yang  tinggi, 



68

demikian juga sebaliknya.  Sedangkan pengaruh signifikan menunjukkan 

bahwa  SDM  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  meningkatkan 

ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD.

Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa untuk dapat menyusun laporan 

keuangan SKPD yang tepat waktu diperlukan SDM yang berkualitas atau 

memiliki  kemampuan  yang  memadai,  karena  SDM  merupakan  pelaku 

utama  dalam  proses  penyusunan  tersebut.  Dari  kegiatan  transaksi 

keuangan,  kegiatan  akuntansi,  hingga  jadinya  laporan  keuangan, 

pegawailah  yang melakukannya.  Hal  tersebut  seperti  yang diungkapkan 

Hariandja (2002) yaitu SDM menjadi kunci utama pelaksanaan kegiatan-

kegiatannya dan menentukan tercapai tidaknya suatu tujuan dan sasaran 

organisasi. 

Selain  itu,  penempatan  pegawai  yang  sesuai  dengan  latar  belakang 

pendidikan, di mana dalam hal ini adalah staf penyusun laporan keuangan 

yang  berlatarbelakang  pendidikan  ekonomi  akuntansi  membuat  laporan 

keuangan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.  Hal tersebut 

didukung  oleh  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Hutagalung  (2006)  dan 

Hartina (2009) yang keduanya memperoleh temuan bahwa staf keuangan 

yang  berlatarbelakang  pendidikan  non  ekonomi  mengalami  kesulitan 

dalam melaksanakan tugasnya karena pengetahuan yang dimilikinya tidak 

sesuai dengan bidang pekerjaannya.

4.7.2 Pengaruh Motivasi terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan 

Keuangan SKPD
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Hasil  penelitian ini  menunjukkan pengaruh motivasi  terhadap ketepatan 

waktu penyusunan laporan keuangan SKPD adalah tidak signifikan. Tetapi 

menunjukkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari koefisien regresi 

variabel motivasi sebesar 0,135 dan tidak signifikan karena nilai t hitung 

kurang dari  t tabel.

Pengaruh positif  menunjukkan bahwa pengaruh motivasi  searah dengan 

ketepatan  waktu  penyusunan  laporan  keuangan,  atau  dengan  kata  lain 

tingkat  motivasi  yang  baik/tinggi  akan  berpengaruh  terhadap  tingkat 

ketepatan  waktu  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD  yang  tinggi, 

demikian  juga  sebaliknya.  Sedangkan  pengaruh  yang  tidak  signifikan 

menunjukkan  bahwa  motivasi  mempunyai  peranan  yang  tidak  telalu 

penting  dalam  meningkatkan  ketepatan  waktu  penyusunan  laporan 

keuangan SKPD.

Hasil  penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hartina  (2009)  dan  Azhar  (2007)  yang  keduanya  memperoleh  hasil 

penelitian bahwa motivasi dari pegawai yang menyusun laporan keuangan 

memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  laporan  keuangan  yang 

dihasilkan.  Artinya  bahwa dalam penelitian ini,  besar kecilnya  motivasi 

yang dimiliki oleh para pegawai tidak mempengaruhi tugas mereka dalam 

menyusun laporan keuangan SKPD di tempat mereka bekerja. 

Perbedaan  ini  mungkin  disebabkan  motivasi  berupa  uang (bonus)  yang 

diberikan kepada SKPD yang menyusun laporan keuangannya tepat waktu 

tidak  lagi  menjadi  prioritas  utama.  Menurut  Effendy  (2001),  motivasi 
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materi  berupa uang masih  menjadi  prioritas  utama yang mempengaruhi 

seseorang  untuk  bekerja  karena  digunakan  untuk  memenuhi 

kebutuhannya.  Jadi,  jika  sebagian  besar  kebutuhan  pegawai  telah 

terpenuhi, maka motivasi tersebut juga tidak terlalu berpengaruh. Terlebih 

lagi jika ketepatan waktu yang mereka usahakan dalam menyusun laporan 

keuangan SKPD tidak diimbangi  dengan pemberian bonus atau intensif 

oleh  pemerintah  daerah  maupun  pusat,  maka  mereka  menjadi  bekerja 

dengan sewajarnya saja tanpa dorongan dan semangat yang tinggi.

Sementara  itu,  jika  dilihat  dari  hasil  statistik  deskriptif  dapat  diketahui 

bahwa pegawai rata-rata memiliki motivasi yang tinggi tetapi hal tersebut 

menjadi  agak  sia-sia  karena  dalam kenyataannya  mereka  tetap  bekerja 

seperti hari-hari biasanya. Dari situlah tercermin bahwa niat sekuat apapun 

jika tidak diikuti oleh tindakan yang nyata juga tidak ada bedanya dengan 

tidak adanya niat.

Menurut  Gitosudarmo dan Sudita  (1997),  motivasi  muncul  berasal  dari 

gabungan  antara  kebutuhan,  dorongan,  tujuan,  dan  imbalan.  Dalam 

penelitian ini, ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD yang 

seharusnya menjadi kebutuhan pegawai dan menimbulkan kepuasan sudah 

tidak lagi dirasakan, karena saat ini SKPD yang ada telah memiliki para 

pegawai  yang  berkemampuan  dan  berkomitmen  tinggi  terhadap 

pekerjaannya,  sehingga  ketepatan  waktu  penyusunan  laporan  keuangan 

merupakan hal yang sudah sepatutnya dilakukan. 
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4.7.3 Pengaruh Pelatihan terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan 

Keuangan SKPD

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh pelatihan terhadap ketepatan 

waktu penyusunan laporan keuangan SKPD adalah tidak signifikan. Selain 

itu juga menunjukkan pengaruh yang negatif. Hal ini terlihat dari koefisien 

regresi variabel pelatihan sebesar -0,250 dan tidak signifikan karena nilai t 

hitung lebih kecil dari t tabel.

Pengaruh  negatif  menunjukkan  bahwa  pengaruh  pelatihan  berlawanan 

dengan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, atau dengan kata 

lain tingkat pelatihan yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat 

ketepatan  waktu  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD  yang  rendah, 

demikian  juga  sebaliknya.  Sedangkan  pengaruh  yang  tidak  signifikan 

menunjukkan  bahwa  pelatihan  mempunyai  peranan  yang  tidak  terlalu 

penting  dalam  meningkatkan  ketepatan  waktu  penyusunan  laporan 

keuangan SKPD.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rajana (2009), tetapi 

sama dengan penelitian yang dilakukan Hartina (2009) yang memperoleh 

hasil  penelitian  pelatihan  berpengaruh  terhadap  penyusunan  laporan 

keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  tersebut  dikarenakan  pelatihan  yang 

diberikan  semata-mata  hanya  formalitas  belaka.  Hartina  (2009) 

menambahkan  bahwa  pelatihan  yang  diikuti  pegawai  tidak  menjamin 

mereka  paham  dalam  penerapan  materi  pelatihan  ke  pekerjaan  yang 

dihadapi. Pelatihan justru membuat waktu pegawai kurang dimanfaatkan 
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secara  optimal  untuk  melakukan  penyusunan  laporan  keuangan  yang 

menjadi  tanggung  jawab  mereka,  karena  pelatihan  yang  diikuti  tidak 

memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pekerjaan mereka. 

Diklat-diklat  yang  diadakan  hanya  diikuti  pegawai  sebagai  sarana 

pemenuhan  syarat  menjadi  PNS dan  tuntutan  dari  atasan  mereka.  Jika 

mengikuti  diklat,  mereka  hanya  datang  dan  tanda  tangan  kehadiran, 

kemudian  kurang  antusias  dalam  mengikuti  pelatihan,  karena  mereka 

hanya berharap memperoleh dana tambahan dari  pelatihan tersebut. Hal 

tersebut  tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Peraturan Pemerintah 

No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang 

menyebutkan diklat  merupakan proses penyelenggaran belajar mengajar 

dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS. Meskipun demikian tidak 

dapat dipungkiri bahwa pelatihan atau diklat-diklat yang diadakan tersebut 

memang  dibutuhkan  secara  berkelanjutan  dan  terus-menerus  karena 

pelatihan  tersebut  bertujuan untuk jangka panjang,  sehingga hasil  yang 

diperoleh  dari  pelatihan  tidak  langsung  berdampak  dalam  penyusunan 

laporan keuangan yang tepat waktu.

Namun disayangkan dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel 

penelitian memiliki pengaruh negatif  meskipun tidak signifikan.  Hal itu 

kemungkinan  disebabkan  oleh  kuesionernya  tidak  dilengkapi  dengan 

pertanyaan  mengenai  pernah  tidaknya  responden  mengikuti  pelatihan 

penyusunan laporan keuangan SKPD, dan berapa kali jika pernah. 
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4.7.4 Pengaruh  Peraturan  terhadap  Ketepatan  Waktu  Penyusunan 

Laporan Keuangan SKPD

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh peraturan terhadap ketepatan 

waktu penyusunan laporan keuangan SKPD adalah signifikan. Selain itu 

juga menunjukkan pengaruh yang positif.  Hal ini  terlihat  dari  koefisien 

regresi  variabel  peraturan  sebesar  0,362  dan  signifikan  karena  nilai  t 

hitung lebih besar dari t tabel.

Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh peraturan searah dengan 

ketepatan  waktu  penyusunan  laporan  keuangan,  atau  dengan  kata  lain 

tingkat  peraturan  yang  baik/tinggi  akan  berpengaruh  terhadap  tingkat 

ketepatan  waktu  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD  yang  tinggi, 

demikian juga sebaliknya.  Sedangkan pengaruh signifikan menunjukkan 

bahwa peraturan mempunyai  peranan yang penting dalam meningkatkan 

ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD.

Peraturan  yang  jelas,  tidak  banyak  berubah  dan  tidak  sering  muncul 

peraturan baru, dan sosialisasi yang tepat, menjadikan laporan keuangan 

SKPD  disusun  secara  tepat  waktu.  Hal  tersebut  mendukung  penelitian 

Hartina  (2009)  yang  menyatakan  bahwa  jika  peraturan  yang  sering 

berubah mengakibatkan pegawai sulit menerapkannya karena tidak begitu 

memahaminya,  sehingga  laporan  keuangan  menjadi  sering  terlambat 

disusun. Tetapi  Azhar (2007) menemukan bahwa faktor peraturan tidak 

mempengaruhi laporan keuangan yang disusun menjadi tepat waktu atau 

tidak.  Perbedaan  itu  disebabkan  penelitian  yang  dilakukannya  masih 
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menggunakan  Permendagri  No.  13  Tahun  2006  sebagai  acuan  dalam 

menyusun  laporan  keuangan,  sehingga  masih  terdapat  tumpang  tindih 

dengan Peraturan Pemerintah  No. 24 Tahun 2005. Hal itu selaras dengan 

yang diungkapkan Afiah (2010) yaitu bahwa  dalam penyusunan laporan 

keuangan  pemerintah  daerah,  masih  terdapat  tumpang  tindih  regulasi. 

Namun, dalam penelitian ini, peraturan yang digunakan dalam menyusun 

laporan keuangan adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 saja, 

sehingga  dengan  peraturan  yang  konsisten  dapat  menjadikan  laporan 

keuangan disusun dengan baik dan tepat waktu.

4.7.5 Pengaruh  Sarana  Pendukung  terhadap  Ketepatan  Waktu 

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  pengaruh  sarana  pendukung  terhadap 

ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD adalah signifikan. 

Selain itu juga menunjukkan pengaruh yang positif.  Hal ini terlihat dari 

koefisien regresi variabel sarana pendukung sebesar 0,274 dan signifikan 

karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel.

Pengaruh possitif menunjukkan bahwa pengaruh sarana pendukung searah 

dengan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, atau dengan kata 

lain tingkat sarana pendukung yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap 

tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD yang tinggi, 

demikian juga sebaliknya.  Sedangkan pengaruh signifikan menunjukkan 
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bahwa  sarana  pendukung  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam 

meningkatkan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD.

Tersedianya  sarana  pendukung  berupa  aplikasi  dan  komputer  yang 

memadai  menyebabkan  laporan  keuangan yang  disusun SKPD menjadi 

lebih  berkualitas  dan  tepat  waktu.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang 

diungkapkan  Mulyadi  (2001),  bahwa  produktivitas  karyawan  sangat 

ditentukan   oleh  teknologi  yang  disediakan.  Cortada  (1996)  juga 

menyampaikan manfaat yang diperoleh dari penggunaan komputer adalah 

diperolehnya suatu nilai informasi yang cepat dan tepat.

Penelitian ini juga mendukung penelitian lain yang dilakukan oleh Azhar 

(2007)  yang  menyatakan  penyusunan  laporan  keuangan  daerah 

dipengaruhi  oleh ketersediaan komputer  dan perangkat lainnya.  Namun, 

tidak  lupa  sebagaimana  yang  diperoleh  hasil  penelitian  yang  dilakukan 

Hutagalung  (2006)  dan  Hartina  (2009),  di  mana  tersedianya  sarana 

pendukung tidak akan ada gunanya jika tidak didukung oleh SDM yang 

mampu  menggunakannya  dengan  optimal.  Hal  tersebut  menunjukkan 

bahwa penyusunan laporan keuangan SKPD akan bisa tepat  waktu jika 

pegawai  yang  ada  mampu  mengoperasikan  komputer  dan  aplikasinya 

dengan sebaik-baiknya.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  diambil  beberapa 

kesimpulan diantaranya:

1. Variabel  sumber  daya  manusia  (SDM) memiliki  pengaruh  yang  positif 

terhadap ketepatan  waktu penyusunan laporan  keuangan SKPD, artinya 

bahwa  semakin  baik  kualitas  SDM  yang  dimiliki,  maka  penyusunan 

laporan keuangan SKPD akan semakin tepat waktu.

2. Variabel motivasi memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan 

terhadap ketepatan  waktu penyusunan laporan  keuangan SKPD, artinya 

bahwa  tingginya  motivasi  yang  dimiliki  para  pegawai  tidak  membuat 

laporan keuangan SKPD yang disusun akan semakin tepat waktu.

3. Variabel  pelatihan memiliki  pengaruh yang negatif  dan tidak signifikan 

terhadap ketepatan  waktu penyusunan laporan  keuangan SKPD, artinya 

bahwa  pelatihan  yang  diikuti  para  pegawai  tidak  berdampak  secara 

langsung  terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD yang tepat waktu 

melainkan untuk jangka panjang.

4. Variabel  peraturan  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  ketepatan 

waktu penyusunan laporan keuangan SKPD, artinya bahwa semakin jelas 

dan konsisten semua peraturan yang ada, maka akan membuat penyusunan 

keuangan SKPD menjadi semakin tepat waktu.
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5. Variabel  sarana  pendukung  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap 

ketepatan  waktu  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD,  artinya  bahwa 

adanya sarana pendukung yang semakin lengkap dan mutakhir, maka akan 

membuat penyusunan laporan keuangan SKPD semakin tepat waktu.

6. Berdasarkan besarnya koefisien determinasi  (R2)  sebesar 0,527 (52,7%), 

menunjukkan  bahwa variabel  SDM (X1),  motivasi  (X2),  pelatihan  (X3), 

peraturan  (X4),  dan  sarana  pendukung  (X5)  dapat  menjelaskan  atau 

menerangkan  variabel  terikatnya  yaitu  ketepatan  waktu  penyusunan 

laporan keuangan SKPD (Y) sebesar 52,7%, sedangkan sisanya sebesar 

47,3%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diikutsertakan  dalam 

penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Adanya  kesulitan  mendapatkan  ijin  penelitian  dari  lembaga  terkait 

sehingga  berpengaruh  terhadap  jumlah  SKPD  yang  dijadikan  tempat 

penelitian tidak sesuai dengan harapan peneliti. 

2. Karena  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner,  sehingga  masih  ada 

kemungkinan  bahwa jawaban responden kurang cermat, asal-asalan, tidak 

jujur, dan pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden serta peneliti 

yang tidak mengetahui apakah kuesioner benar-benar diisi oleh responden 

yang bersangkutan.
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5.3 Saran

Beberapa  saran  yang  dapat  disampaikan  berdasarkan  hasil  penelitian  ini 

adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah  daerah  sebaiknya  meningkatkan  kualitas  SDM  yang 

melakukan penyusunan laporan keuangan dengan cara menerima pegawai 

yang  berlatarbelakang  akuntansi  karena  sampai  saat  ini  masih  banyak 

pegawai  non  akuntansi  yang  menyusun  laporan  keuangan.  Selain  itu, 

sebaiknya para pegawainya diikutsertakan dalam suatu training motivasi 

seperti ESQ training agar para pegawai mempunyai motivasi baru dalam 

bekerja.

2. Pemerintah daerah juga sebaiknya mengadakan program pendidikan dan 

pelatihan yang tepat terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah. 

Pelatihan  ini  disesuaikan  dengan  pegawai  yang  berlatarbelakang  sesuai 

yaitu akuntansi agar pelatihan berjalan optimal.  Pelatihan ini juga dapat 

diadakan dengan cara bekerja sama dengan pihak lain seperti perguruan 

tinggi yang kompeten dalam pelatihan di bidang akuntansi dan komputer.

3. Baik  pemerintah  daerah  maupun  pusat  sebaiknya  memperhatikan 

mengenai peraturan-peraturan baru yang dibuat agar tidak membuat para 

pegawainya bingung dalam mematuhi dan menerapkan peraturan tersebut. 

Jika terjadi perubahan peraturan, maka pemerintah melakukan sosialisasi 

dengan  sesegera  dan  sejelas  mungkin  yang  dapat  dilakukan  dengan 

teknologi yang sudah berkembang seperti internet.
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4. Terkait  dengan  ketersediaan  sarana  pendukung,  pemerintah  daerah 

sebaiknya  menyediakan  komputer  yang  berjumlah  sesuai  dengan 

pegawainya dan sudah diperbarui. Selain itu, aplikasi yang tersedia juga 

yang memadai dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah.

5. Sebaiknya  untuk  penelitian  selanjutnya,  penelitian  perlu  dikembangkan 

lagi  dengan  menambahkan  variabel  lain  seperti  kebijakan  pemberian 

insentif,  anggaran  daerah,  komunikasi,  dan  lainnya.  Selain  itu,  dapat 

dilakukan juga dengan menentukan populasi yang lebih luas, tidak hanya 

pada  pemerintah  kota  Malang  saja,  sehingga  diperoleh  jumlah  sampel 

yang lebih banyak.
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Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

Malang, Oktober 2010

Perihal : Permohonan dan Pengisian Kuesioner Penelitian

Lampiran : Kuesioner Penelitian

Kepada : Kepala dan Staf Penyusun Laporan Keuangan SKPD

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian saya untuk skripsi yang berjudul

“PENGARUH  SUMBER  DAYA  MANUSIA,  MOTIVASI,  PELATIHAN, 

PERATURAN, DAN SARANA PENDUKUNG TERHADAP KETEPATAN 

WAKTU  PENYUSUNAN  LAPORAN  KEUANGAN  SKPD  DI 

PEMERINTAH  KOTA  MALANG”,  dengan  ini  saya  mengajukan  sejumlah 

kuesioner penelitian.

Saya  memohon  kesediaan  Bapak  /  Ibu  dapat  meluangkan  sedikit  waktu  unuk 

mengisi  kuesioner  tersebut  sesuai  dengan pengalaman Bapak /  Ibu selama ini. 

Kerahasiaan identitas Bapak / Ibu akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Demikian surat permohonan saya,  atas perhatian Bapak / Ibu dalam membantu 

kelancaran penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Nur Fakhruri Mahardika

0610230143
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KUESIONER PENELITIAN

I. Identitas Responden

Nama (boleh tidak diisi) : …………………………………………………

Jenis Kelamin *) : a. Laki-laki b. Perempuan

Umur : …………… tahun

Jabatan : …………………………………………………

Lama Menjabat *) : a. ≤ 1 tahun d. 10-15 tahun

  b. 1-5 tahun e. ≥ 15 tahun

  c. 6-10 tahun

Pendidikan Terakhir *) : a. SD d. D3 jurusan …………..

  b. SMP (sederajat) e. S1 jurusan ……………

  c. SMA (sederajat) f. S2 jurusan …………...

Keterangan: *) Lingkari pilihan Anda

II. Pernyataan Pengaruh SDM, Motivasi, Pelatihan, Peraturan, dan Sarana 

Pendukung terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan 

SKPD

Bapak/  Ibu  dimohon  untuk  memberikan  tanggapan  yang  sesuai  atas 

pernyataan-pernyataan  berikut  dengan  memilih  skor  yang  tersedia  dengan 

cara  disilang (X). Jika menurut Bapak / Ibu tidak ada jawaban yang tepat, 

maka  jawaban  dapat  diberikan  pada  pilihan  yang  paling  mendekati.  Skor 

jawaban adalah sebagai berikut:

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Ragu-ragu (RR)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)
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SUMBER DAYA MANUSIA

NO PERNYATAAN STS TS RR S SS

1. Setiap  pegawai  memiliki  kemampuan  yang 

memadai  untuk  melakukan  pekerjaannya 

dengan baik 

2. Penempatan pegawai harus didukung oleh latar 

belakang  pendidikan  yang  sesuai  bidang 

keahliannya

3. Setiap  pegawai  yang  ditempatkan  memahami 

uraian pekerjaannya (job description) 

4. Pengalaman  kerja  yang  dimiliki  pegawai 

membantu penyelesaian pekerjaan

5. Pegawai  yang  telah  lama  bekerja  akan  lebih 

terampil  dan  mahir  dalam  menyelesaikan 

pekerjaannya

6. Masing-masing SKPD telah memiliki pegawai 

yang  mampu   menyusun  laporan  keuangan 

dengan lebih baik

MOTIVASI

NO PERNYATAAN STS TS RR S SS

1. Adanya kesadaran pribadi untuk menyelesaikan 

tugas dengan sungguh-sungguh

2. Penghasilan   yang  diterima   dapat   memacu 

semangat bekerja dengan sebaiknya

3. Berlakunya kebijakan pemberian hadiah dalam 

bentuk  bonus/insentif  bagi  pegawai  yang 

bekerja dengan baik

4. Sanksi diberikan terhadap pegawai yang kurang 

disiplin
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Lanjutan Tabel Variabel Motivasi

NO PERNYATAAN STS TS RR S SS

5. Setiap  pegawai  memiliki  kebutuhan  untuk 

meningkatkan  kemampuan  diri  yang 

berhubungan dengan pekerjaannya

6. Timbul  kepuasan  tersendiri  jika  dapat 

menyelesaikan suatu pekerjaan yang sulit

PELATIHAN

NO PERNYATAAN STS TS RR S SS

1. Pelatihan  yang  diadakan  meningkatkan 

kemampuan  pegawai  dalam  menerapkan 

pengetahuan yang dimiliki ke dalam pekerjaan

2. Pelatihan  yang  diadakan  meningkatkan 

kemampuan  pegawai  dalam  bekerja  sama 

dalam tim

3. Materi  pelatihan  yang  diadakan  telah  sesuai 

dengan  kebutuhan  bidang  pekerjaan  yang 

dihadapi

4. Pelatihan  yang  diadakan  telah  diikuti  para 

pegawai dengan disiplin

5. Metode pelatihan yang digunakan sudah cukup 

efektif 

6. Pengajar/tutor  memiliki  pengetahuan  dan 

kemampuan yang memadai

PERATURAN

NO PERNYATAAN STS TS RR S SS

1. Peraturan  yang  ada  dapat  mengarahkan  para 

pegawai melakukan pekerjaannya dengan baik
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Lanjutan Tabel Variabel Peraturan

NO PERNYATAAN STS TS RR S SS

2. Telah  diadakan  sosialisasi  dengan  secepatnya 

jika terjadi perubahan peraturan perundangan

3. Peraturan yang telah ada mudah dipahami oleh 

para pegawai

4. Peraturan yang ada telah dipatuhi para pegawai 

sebagaimana mestinya

5. Terdapat  sanksi  yang  tegas  terhadap 

pelanggaran peraturan

6. Selama ini  sering terjadi  perubahan peraturan 

khususnya  mengenai  penyusunan  laporan 

keuangan SKPD

SARANA PENDUKUNG

NO PERNYATAAN STS TS RR S SS

1. Telah tersedia jumlah komputer sesuai dengan 

banyaknya pegawai

2. Komputer yang tersedia telah diperbarui sesuai 

kebutuhan pekerjaan

3. Komputer  yang  tersedia  telah  dilengkapi 

dengan program aplikasi yang dibutuhkan

4. Aplikasi  yang  ada  dapat  dijalankan  dengan 

mudah oleh semua pegawai

5. Tersedianya  komputer  dan  program  aplikasi 

yang  ada  membuat  kualitas  hasil  pekerjaan 

meningkat
6. Komputer dan program aplikasi yang ada dapat 

menjadikan  penyelesaian  tugas  menjadi  lebih 

cepat
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KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

NO PERNYATAAN STS TS RR S SS

1. Penyusunan  laporan  keuangan  selalu  tepat 

waktu  sesuai  dengan  batas  waktu  yang  telah 

ditetapkan

2. Jangka waktu yang diberikan untuk menyusun 

laporan keuangan sudah cukup

3. Keharusan untuk menyusun laporan keuangan 

agar  tepat  waktu  menjadikan  informasi 

keuangan yang disajikan kurang lengkap

4. Laporan  keuangan  yang  disusun  hanya 

mencakup Laporan Realisasi Anggaran SKPD, 

Neraca  SKPD,  dan  Catatan  atas  Laporan 

Keuangan SKPD

5. Perlu menggunakan bantuan jasa dari pihak lain 

dalam menyusun laporan keuangan agar  tepat 

waktu

6. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 

SKPD  mendukung  penyusunan  Laporan 

Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  untuk 

diserahkan ke BPK secara tepat waktu

Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak / Ibu yang dapat dan bersedia 

meluangkan  waktu  sejenak  untuk  memberikan  tanggapan  yang  sesuai  atas 

pernyataan-pernyataan tersebut di atas.
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Lampiran 2: Data Kuesioner Penelitian

Resp. X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2
1 5 5 5 5 3 4 27 5 4 5 5 5 5 29
2 4 5 3 5 5 4 26 3 5 5 5 4 5 27
3 4 4 3 3 3 3 20 5 4 5 5 5 5 29
4 3 5 4 4 2 3 21 5 3 5 5 5 5 28
5 4 4 4 3 2 5 22 5 5 2 4 5 4 25
6 5 5 5 4 2 4 25 4 4 4 4 4 4 24
7 4 4 4 3 4 3 22 4 4 5 5 4 5 27
8 3 5 5 5 4 3 25 4 4 4 4 4 4 24
9 2 4 4 4 3 3 20 3 3 4 5 4 4 23
10 4 4 4 3 3 3 21 4 4 4 4 4 5 25
11 5 5 5 5 4 4 28 4 5 5 4 5 5 28
12 4 4 4 3 3 3 21 4 4 3 4 4 4 23
13 5 4 5 4 2 5 25 4 2 5 5 4 5 25
14 3 3 3 5 3 4 21 3 3 4 4 4 4 22
15 3 4 3 5 5 3 23 4 4 4 4 4 4 24
16 4 4 4 4 4 5 25 4 4 5 5 3 4 25
17 4 5 4 4 5 4 26 4 3 4 5 4 4 24
18 4 4 4 4 5 3 24 3 4 4 4 4 4 23
19 4 5 5 5 4 5 28 5 5 5 5 5 5 30
20 4 5 5 5 4 4 27 4 5 4 4 4 4 25
21 4 5 5 5 4 4 27 5 5 5 5 4 5 29
22 5 5 5 5 5 5 30 5 3 5 5 5 5 28
23 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 4 24
24 4 5 5 4 3 3 24 5 4 4 5 4 4 26
25 5 5 5 4 4 4 27 5 5 5 5 4 5 29
26 5 5 5 5 3 4 27 4 5 4 4 4 4 25
27 4 4 4 3 2 4 21 4 3 3 5 4 4 23
28 3 5 3 4 2 3 20 4 4 4 4 4 4 24
29 3 5 5 4 4 3 24 4 4 5 5 4 5 27
30 2 4 4 4 2 2 18 4 4 4 4 4 4 24
31 2 4 4 4 2 2 18 4 4 4 4 4 4 24
32 4 5 3 4 4 5 25 4 5 5 4 5 5 28
33 4 5 5 4 4 4 26 5 4 4 5 5 2 25
34 3 5 3 5 5 4 25 3 3 4 4 4 4 22
35 4 5 5 5 4 4 27 5 4 3 4 4 4 24
36 4 5 5 5 3 4 26 4 4 3 3 4 4 22
37 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24
38 1 5 2 4 2 1 15 1 1 1 2 4 2 11
39 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 5 5 28
40 4 4 4 4 4 4 24 4 4 2 4 3 4 21
41 4 4 4 3 4 3 22 4 5 4 5 4 4 26
42 4 3 2 4 2 4 19 4 4 4 5 4 4 25
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Lanjutan Lampiran 2

Resp. X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4
1 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 4 5 2 23
2 5 5 4 4 4 5 27 4 3 4 4 3 2 20
3 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 4 4 4 27
4 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 3 5 4 25
5 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 4 4 3 23
6 4 4 4 3 3 4 22 4 4 3 3 4 4 22
7 5 4 3 2 2 4 20 4 4 3 3 4 4 22
8 5 4 4 4 4 4 25 5 3 3 4 4 4 23
9 5 4 4 4 3 4 24 4 4 3 4 4 4 23
10 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24
11 4 4 3 3 4 4 22 4 3 3 3 4 4 21
12 4 5 4 3 3 4 23 3 4 4 3 4 2 20
13 4 5 4 4 4 5 26 4 4 5 4 4 2 23
14 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24
15 4 4 4 3 3 4 22 4 4 4 3 4 3 22
16 4 3 4 3 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24
17 4 5 4 4 3 4 24 4 4 4 4 5 4 25
18 3 3 4 4 4 3 21 4 4 3 3 4 4 22
19 5 5 5 5 4 5 29 5 5 4 5 5 4 28
20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24
21 4 4 3 4 3 4 22 3 3 3 3 4 4 20
22 4 4 4 4 3 3 22 5 5 5 4 3 3 25
23 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 2 21
24 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 3 4 4 23
25 5 5 5 3 4 5 27 5 4 4 4 5 5 27
26 4 4 4 3 3 3 21 4 4 3 3 3 4 21
27 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 4 5 4 25
28 4 4 4 3 3 4 22 4 4 3 3 4 4 22
29 4 5 3 3 3 4 22 4 4 4 3 3 3 21
30 4 4 3 3 3 3 20 4 3 4 3 3 3 20
31 4 4 3 3 3 3 20 4 3 4 3 3 3 20
32 4 4 4 5 4 4 25 4 5 4 4 5 4 26
33 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 5 2 23
34 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 4 2 26
35 5 5 4 4 4 4 26 5 4 3 4 4 4 24
36 3 4 3 3 3 4 20 4 4 4 4 4 3 23
37 4 4 4 4 4 4 24 4 2 4 4 4 2 20
38 2 1 4 2 2 1 12 2 3 2 3 2 1 13
39 3 3 3 4 3 3 19 5 5 5 5 5 5 30
40 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 3 23
41 4 3 3 3 3 3 19 4 3 3 3 4 3 20
42 4 3 3 4 3 3 20 4 2 3 4 4 2 19
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Lanjutan Lampiran 2

Resp. X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 X5 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y
1 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 5 25
2 3 4 4 3 5 5 24 5 4 2 3 2 5 21
3 4 3 4 3 3 4 21 4 4 4 3 2 4 21
4 2 3 3 3 3 3 17 4 4 2 4 2 5 21
5 5 5 5 2 4 4 25 5 4 2 4 2 4 21
6 2 5 5 3 5 4 24 4 4 3 4 4 4 23
7 4 4 4 4 4 4 24 3 3 2 4 2 4 18
8 5 5 5 3 4 5 27 5 4 4 4 3 3 23
9 2 4 4 3 3 4 20 3 3 4 4 2 4 20
10 4 4 4 3 3 3 21 4 4 2 4 2 4 20
11 4 4 4 3 5 5 25 4 4 3 4 4 5 24
12 3 3 3 3 4 4 20 4 4 2 4 2 4 20
13 4 4 5 4 4 5 26 5 4 2 4 2 5 22
14 4 3 3 4 4 4 22 4 4 2 3 2 4 19
15 4 4 4 2 4 4 22 4 4 3 4 4 4 23
16 4 3 4 3 4 4 22 5 4 3 4 3 5 24
17 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 3 4 22
18 3 4 4 3 3 3 20 4 4 3 4 3 5 23
19 3 4 4 4 5 4 24 5 5 4 4 5 5 28
20 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 4 3 4 23
21 2 2 5 3 5 5 22 4 4 4 5 2 5 24
22 3 4 4 3 4 4 22 4 3 4 4 2 5 22
23 3 4 4 3 3 3 20 4 3 2 4 2 3 18
24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 2 4 21
25 3 3 3 4 4 4 21 4 4 4 4 5 5 26
26 2 2 3 2 4 4 17 4 4 2 5 4 5 24
27 3 3 3 4 4 3 20 4 4 2 4 2 5 21
28 3 3 4 2 4 4 20 4 4 2 2 2 4 18
29 4 5 4 3 4 5 25 3 4 3 4 3 5 22
30 3 3 3 3 4 4 20 3 4 2 3 3 4 19
31 4 4 4 4 4 4 24 3 4 2 3 3 4 19
32 2 2 4 3 5 5 21 4 4 4 3 2 5 22
33 2 3 5 4 4 4 22 4 4 4 4 2 4 22
34 5 5 5 5 5 5 30 5 5 2 5 2 5 24
35 2 2 2 3 4 5 18 4 4 2 3 1 3 17
36 3 3 2 2 4 4 18 3 4 4 4 5 5 25
37 2 4 4 4 4 4 22 4 4 1 4 2 5 20
38 2 2 4 3 1 2 14 2 2 2 4 2 3 15
39 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30
40 2 3 2 3 4 4 18 4 4 2 3 3 4 20
41 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 2 3 17
42 3 3 3 3 5 5 22 5 4 4 4 4 5 26



Lampiran 3: Distribusi Frekuensi Identitas Responden

Frequencies
Statistics

Jenis Kelamin Umur Jabatan Lama_Menjabat

Pendidikan

Terakhir

N Valid 42 42 42 42 42

Missing 0 0 0 0 0

Frequency Table
Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Laki-laki 17 40.5 40.5 40.5

Perempuan 25 59.5 59.5 100.0

Total 42 100.0 100.0

Umur

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Kurang dari 30 tahun 3 7.1 7.1 7.1

31-35 tahun 5 11.9 11.9 19.0

36-40 tahun 13 31.0 31.0 50.0

41-45 tahun 6 14.3 14.3 64.3

46-50 tahun 9 21.4 21.4 85.7

Lebih dari 51 tahun 6 14.3 14.3 100.0

Total 42 100.0 100.0
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Jabatan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Kabid/Kabag 6 14.3 14.3 14.3

Kasubag/Kasie 13 31.0 31.0 45.2

Staf 23 54.8 54.8 100.0

Total 42 100.0 100.0

Lama Menjabat

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Kurang dari 1 tahun 9 21.4 21.4 21.4

2-5 tahun 16 38.1 38.1 59.5

6-10 tahun 7 16.7 16.7 76.2

10-15 tahun 7 16.7 16.7 92.9

Lebih dari 16 tahun 3 7.1 7.1 100.0

Total 42 100.0 100.0

Pendidikan Terakhir

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid SMA/SMK 8 19.0 19.0 19.0

Diploma 1 2.4 2.4 21.4

Sarjana 22 52.4 52.4 73.8

Pascasarjana 11 26.2 26.2 100.0

Total 42 100.0 100.0
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Lampiran 4: Hasil Statistik Deskriptif

Descriptives

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation

X1 42 23.95 3.492

X2 42 24.98 3.174

X3 42 23.19 3.125

X4 42 22.79 2.893

X5 42 22.17 3.526

Y 42 21.74 3.013

Valid N (listwise) 42
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Lampiran 5: Hasil Uji Validitas 

Correlations
Correlations

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1

X1.1 Pearson Correlation 1 .205 .538** .127 .306* .739** .752**

Sig. (2-tailed) .193 .000 .421 .049 .000 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X1.2 Pearson Correlation .205 1 .481** .474** .308* .147 .577**

Sig. (2-tailed) .193 .001 .002 .047 .353 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X1.3 Pearson Correlation .538** .481** 1 .290 .195 .362* .692**

Sig. (2-tailed) .000 .001 .063 .216 .019 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X1.4 Pearson Correlation .127 .474** .290 1 .431** .318* .608**

Sig. (2-tailed) .421 .002 .063 .004 .040 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X1.5 Pearson Correlation .306* .308* .195 .431** 1 .349* .669**

Sig. (2-tailed) .049 .047 .216 .004 .023 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X1.6 Pearson Correlation .739** .147 .362* .318* .349* 1 .749**

Sig. (2-tailed) .000 .353 .019 .040 .023 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X1 Pearson Correlation .752** .577** .692** .608** .669** .749** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Correlations

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2

X2.1 Pearson Correlation 1 .425** .356* .517** .341* .371* .716**

Sig. (2-tailed) .005 .021 .000 .027 .015 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X2.2 Pearson Correlation .425** 1 .334* .228 .177 .371* .636**

Sig. (2-tailed) .005 .031 .146 .262 .016 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X2.3 Pearson Correlation .356* .334* 1 .684** .323* .708** .825**

Sig. (2-tailed) .021 .031 .000 .037 .000 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X2.4 Pearson Correlation .517** .228 .684** 1 .200 .500** .745**

Sig. (2-tailed) .000 .146 .000 .203 .001 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X2.5 Pearson Correlation .341* .177 .323* .200 1 .269 .489**

Sig. (2-tailed) .027 .262 .037 .203 .085 .001

N 42 42 42 42 42 42 42

X2.6 Pearson Correlation .371* .371* .708** .500** .269 1 .771**

Sig. (2-tailed) .015 .016 .000 .001 .085 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X2 Pearson Correlation .716** .636** .825** .745** .489** .771** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Correlations

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3

X3.1 Pearson Correlation 1 .688** .351* .309* .400** .700** .759**

Sig. (2-tailed) .000 .023 .047 .009 .000 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X3.2 Pearson Correlation .688** 1 .325* .355* .430** .771** .802**

Sig. (2-tailed) .000 .035 .021 .005 .000 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X3.3 Pearson Correlation .351* .325* 1 .434** .562** .440** .644**

Sig. (2-tailed) .023 .035 .004 .000 .004 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X3.4 Pearson Correlation .309* .355* .434** 1 .707** .436** .703**

Sig. (2-tailed) .047 .021 .004 .000 .004 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X3.5 Pearson Correlation .400** .430** .562** .707** 1 .612** .797**

Sig. (2-tailed) .009 .005 .000 .000 .000 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X3.6 Pearson Correlation .700** .771** .440** .436** .612** 1 .876**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .004 .000 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X3 Pearson Correlation .759** .802** .644** .703** .797** .876** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Correlations

X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4

X4.1 Pearson Correlation 1 .417** .455** .473** .401** .483** .777**

Sig. (2-tailed) .006 .002 .002 .008 .001 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X4.2 Pearson Correlation .417** 1 .534** .401** .357* .356* .748**

Sig. (2-tailed) .006 .000 .008 .020 .021 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X4.3 Pearson Correlation .455** .534** 1 .545** .274 -.037 .631**

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .079 .814 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X4.4 Pearson Correlation .473** .401** .545** 1 .434** .014 .645**

Sig. (2-tailed) .002 .008 .000 .004 .929 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X4.5 Pearson Correlation .401** .357* .274 .434** 1 .401** .697**

Sig. (2-tailed) .008 .020 .079 .004 .009 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X4.6 Pearson Correlation .483** .356* -.037 .014 .401** 1 .610**

Sig. (2-tailed) .001 .021 .814 .929 .009 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X4 Pearson Correlation .777** .748** .631** .645** .697** .610** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Correlations

X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 X5

X5.1 Pearson Correlation 1 .668** .428** .335* .233 .317* .751**

Sig. (2-tailed) .000 .005 .030 .137 .040 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X5.2 Pearson Correlation .668** 1 .589** .340* .277 .254 .780**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .027 .076 .104 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X5.3 Pearson Correlation .428** .589** 1 .326* .219 .263 .689**

Sig. (2-tailed) .005 .000 .035 .163 .093 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X5.4 Pearson Correlation .335* .340* .326* 1 .300 .237 .599**

Sig. (2-tailed) .030 .027 .035 .054 .130 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X5.5 Pearson Correlation .233 .277 .219 .300 1 .809** .655**

Sig. (2-tailed) .137 .076 .163 .054 .000 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X5.6 Pearson Correlation .317* .254 .263 .237 .809** 1 .666**

Sig. (2-tailed) .040 .104 .093 .130 .000 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

X5 Pearson Correlation .751** .780** .689** .599** .655** .666** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Correlations

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y

Y.1 Pearson Correlation 1 .656** .144 .225 .132 .353* .568**

Sig. (2-tailed) .000 .362 .152 .403 .022 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

Y.2 Pearson Correlation .656** 1 .167 .172 .393* .492** .668**

Sig. (2-tailed) .000 .291 .276 .010 .001 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

Y.3 Pearson Correlation .144 .167 1 .250 .497** .211 .658**

Sig. (2-tailed) .362 .291 .110 .001 .181 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

Y.4 Pearson Correlation .225 .172 .250 1 .310* .369* .562**

Sig. (2-tailed) .152 .276 .110 .046 .016 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

Y.5 Pearson Correlation .132 .393* .497** .310* 1 .387* .763**

Sig. (2-tailed) .403 .010 .001 .046 .011 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

Y.6 Pearson Correlation .353* .492** .211 .369* .387* 1 .678**

Sig. (2-tailed) .022 .001 .181 .016 .011 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

Y Pearson Correlation .568** .668** .658** .562** .763** .678** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 42 42 42 42 42 42 42

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6: Hasil Uji Reliabilitas

Reliability
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Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

N %

Cases Valid 42 100.0

Excludeda 0 .0

Total 42 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.758 6

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

N %

Cases Valid 42 100.0

Excludeda 0 .0

Total 42 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.790 6

Scale: ALL VARIABLES
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Case Processing Summary

N %

Cases Valid 42 100.0

Excludeda 0 .0

Total 42 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.857 6

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

N %

Cases Valid 42 100.0

Excludeda 0 .0

Total 42 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.755 6

Scale: ALL VARIABLES
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Case Processing Summary

N %

Cases Valid 42 100.0

Excludeda 0 .0

Total 42 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.782 6

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

N %

Cases Valid 42 100.0

Excludeda 0 .0

Total 42 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.713 6
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Lampiran 7: Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)

NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized 

Residual

N 42

Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation 2.07205274

Most Extreme Differences Absolute .129

Positive .129

Negative -.108

Kolmogorov-Smirnov Z .838

Asymp. Sig. (2-tailed) .483

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
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Lampiran 8: Hasil Analisis Regresi Berganda

Regression

Variables Entered/Removed

Model Variables Entered

Variables 

Removed Method

1 X5, X4, X1, X3, 

X2a

. Enter

a. All requested variables entered.

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate

1 .726a .527 .461 2.211

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 196.090 5 39.218 8.021 .000a

Residual 176.030 36 4.890

Total 372.119 41

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y
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Coefficientsa

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity 

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 3.747 3.372 1.111 .274

X1 .255 .121 .295 2.097 .043 .664 1.507

X2 .135 .142 .142 .951 .348 .587 1.705

X3 -.250 .141 -.259 -1.766 .086 .610 1.639

X4 .362 .165 .347 2.190 .035 .523 1.912

X5 .274 .114 .321 2.403 .022 .737 1.356

a. Dependent Variable: Y

Coefficient Correlationsa

Model X5 X4 X1 X3 X2

1 Correlations X5 1.000 -.062 -.169 -.178 -.183

X4 -.062 1.000 -.174 -.412 -.307

X1 -.169 -.174 1.000 -.080 -.276

X3 -.178 -.412 -.080 1.000 -.078

X2 -.183 -.307 -.276 -.078 1.000

Covariances X5 .013 -.001 -.002 -.003 -.003

X4 -.001 .027 -.003 -.010 -.007

X1 -.002 -.003 .015 -.001 -.005

X3 -.003 -.010 -.001 .020 -.002

X2 -.003 -.007 -.005 -.002 .020

a. Dependent Variable: Y
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Collinearity Diagnosticsa

Model Dimension Eigenvalue

Condition 

Index

Variance Proportions

(Constant) X1 X2 X3 X4 X5

1 1 5.950 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00

2 .015 19.925 .02 .03 .01 .03 .04 .98

3 .012 22.087 .01 .69 .01 .26 .03 .00

4 .009 25.779 .47 .20 .17 .33 .01 .00

5 .008 27.474 .50 .09 .49 .04 .12 .00

6 .006 31.621 .01 .00 .32 .35 .80 .01

a. Dependent Variable: Y

Charts
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Lampiran 9: Tanggal Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

No. Nama SKPD Tanggal 
Penyebaran

Tanggal 
Pengembalian

Selisih 
Hari

Jumlah 
Kuesioner

1
Bagian 
Perekonomian dan 
Penanaman Modal

05 Oktober 2010 13 Oktober 2010 8 1

2 Bagian Organisasi 05 Oktober 2010 08 Oktober 2010 3 4
3 Bagian Keuangan 05 Oktober 2010 14 Oktober 2010 9 4
4 Dinas Pasar 08 Oktober 2010 14 Oktober 2010 6 3

5 Dinas Pendapatan 
Daerah 06 Oktober 2010 13 Oktober 2010 7 5

6 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan 05 Oktober 2010 12 Oktober 2010 7 5

7 Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil 06 Oktober 2010 19 Oktober 2010 13 2

8 Dinas Kepemudaan 
dan Olah Raga 14 Oktober 2010 28 Oktober 2010 14 5

9 Dinas Koperasi dan 
UKM 06 Oktober 2010 11 Oktober 2010 5 5

10 Dinas Perhubungan 11 Oktober 2010 13 Oktober 2010 2 4

11 Badan Pelayanan 
Perijinan Terpadu 06 Oktober 2010 22 Oktober 2010 16 2

12

Badan Keluarga 
Berencana dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat

11 Oktober 2010 22 Oktober 2010 11 3
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