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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga tingkat satuan kerja (UAKPA). Penelitian ini terdorong masih
banyaknya laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga tingkat satuan kerja
yang belum disampaikan secara tepat waktu ke KPPN.
Variabel independen yang diambil yakni kemampuan sumber daya
manusia, sarana pendukung, organisasi tim, aturan hukum, dan aksesibilitas
wilayah diteliti menggunakan instrumen berupa kuesioner, sedangkan ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan sebagai variabel dependen, adalah 7 (tujuh)
hari kerja setelah periode pelaporan berakhir, yang dibandingkan dengan waktu
penyampaian laporan keuangan satuan kerja.
Penelitian ini dilakukan terhadap satuan kerja yang berada di wilayah kerja
KPPN Malang. Data kuesioner diperoleh dari 79 operator SAKPA/staf penyusun
laporan keuangan satuan kerja. Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menemukan bukti
variabel kemampuan sumber daya manusia, sarana pendukung, organisasi tim,
aturan hukum, dan aksesibilitas wilayah berpengaruh terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
Kata kunci: ketepatan waktu, kemampuan sumber daya manusia, sarana
pendukung, organisasi tim, aturan hukum, aksesibilitas
wilayah.

PENDAHULUAN
Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia
dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga
publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada dasarnya akuntabilitas pubik
adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial

pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi sektor publik
memiliki

peran

yang

sangat

vital

dalam

memberikan

informasi

dan

mengungkapkan aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah untuk memfasilitasi
terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2006).
Begitupun informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah
pusat (LKPP). LKPP yang berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa karakteristik
kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
Dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan
tersebut, pemerintah pusat mengembangkan sebuah Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat (SAPP). SAPP akan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) yang akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK RI sebelum diserahkan ke
DPR. SAPP terdiri dari dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum
Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN akan
menghasilkan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Sedangkan SAI menghasilkan
pelaporan

posisi

keuangan

dan

operasi

keuangan

pada

Kementerian

Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas LKPP dipengaruhi oleh implementasi
SA-BUN dan SAI, karena pada dasarnya LKPP merupakan konsolidasi dari
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Dengan kata lain,
kualitas LKKL turut menentukan kualitas LKPP.

Keterlambatan penyerahan laporan keuangan pemerintah pusat tidak luput
dari permasalahan yang timbul dari belum terselesaikannya laporan keuangan
tingkat satuan kerja yang kemudian akan dikonsolidasikan. Ketepatan waktu
dalam penyampaian laporan keuangan tingkat satuan kerja dipengaruhi oleh
beberapa faktor, baik dalam proses penyusunan hingga menyampaikannya.
Faktor-faktor tersebut antara lain; sumber daya manusia (SDM), sarana
pendukung, organisasi

tim, aturan hukum

termasuk pengenaan sangsi

keterlambatan, dan aksesibilitas wilayah.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh kemampuan sumber daya
manusia, sarana pendukung, organisasi tim, beban kerja, aturan hukum, dan
kemudahan akses terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
Kementerian Negara/Lembaga tingkat satuan kerja.
Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja yang berada di wilayah
kerja KPPN Malang, yang diwakili oleh operator Aplikasi SAKPA/staf penyusun
laporan keuangan pada satuan kerja tersebut. Jumlah populasi dalam penelitian ini
adalah 204 satuan kerja di wilayah kerja KPPN Malang, sesuai dengan jumlah
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berada pada wilayah bayar
KPPN Malang.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis data
primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini
adalah data mengenai tanggapan responden terhadap penyataan-pernyataan
mengenai variabel-variabel yang diduga mempunyai pengaruh pada ketepatan

waktu penyampaian laporan keuangan tingkat satuan kerja yang diperoleh dari
jawaban atas kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Sementara itu, data sekunder
yang diperlukan adalah data waktu penyampaian laporan keuangan oleh satuan
kerja untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tersebut.
Data sekunder ini diperoleh dari monitoring penerimaan laporan keuangan satuan
kerja yang dikelola KPPN.
Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan
regresi logistik (logistic regression), untuk melakukan prediksi keanggotaan grup
dan variabel-variabel prediktor, variabel independen yang merupakan campuran
dari variabel kontinyu, diskrit serta variabel dependen merupakan data dikotomis
(Ghozali, 2009:71).
Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dimana :
α
ln
TW
SDM
SAR
ORG
ATU
AKS
ε

: Konstanta
: Log natural
: Probabilitas ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
: Kemampuan SDM
: Sarana pendukung
: Organisasi tim
: Aturan hukum
: Aksesibilitas wilayah
: Variabel gangguan

Analisis pengujian dengan regresi logistik memerhatikan hal-hal berikut :
1. Menilai kelayakan model regresi (Goodness of fit test)
Dengan memerhatikan output dari Hosmer dan Lemeshow dengan hipotesis :
H0 = tidak ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diamati

HA = ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi
yang diamati
Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan memerhatikan tingkat signifikansi
yang diukur dengan uji Hosmer dan Lemeshow :
a. Jika tingkat signifikansi > 0,05 H0 diterima
b. Jika tingkat signifikansi < 0,05 H0 ditolak
2. Menilai keseluruhan model (Overall Model Fit)
Memerhatikan angka -2 log likelihood (LL) pada awal (block number =0) dan
angka -2 log likelihood pada block number = 1. Jika terjadi penurunan angka -2
log likelihood block number 0- block number 1 menunjukkan model regresi
yang baik.
Log likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian ”sum of squared
error” pada model regresi, sehingga penurunan log likelihood menunjukkan
model regresi yang baik.
3. Menguji koefisien determinasi Nagelkerke’s R Square
Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada nilai Nagelkerke
R Square. Cox dan Snell’s R Square merupakan suatu ukuran yang meniru
ukuran R2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi
likehood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu). Nagelkerke’s R Square
merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell untuk memastikan bahwa
nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi menggunakan
Nagelkerke’s R Square didapat dengan cara membagi nilai Cox & Snell R

Square dengan nilai maksimumnya. Nilai Nagelkerke’s R Square dapat
diinterpretasikan seperti R2 pada regresi berganda (Ghozali, 2009:79).
4. Menguji koefisien regresi
Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi pvalue (probabilitas value). Jika p-value (signifikasi) > α, maka hipotesis
alternatif ditolak. Sebaliknya jika p-value < α, maka hipotesis alternatif
diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Responden
Responden yang dituju pada penelitian ini adalah para operator SAKPA
atau staf penyusun laporan keuangan pada satuan kerja-satuan kerja di wilayah
kerja KPPN Malang. Kuesioner disebarkan pada tanggal 29 April 2013 s.d. 10
Mei 2013 pada masa rekonsiliasi SAI-SAU. Pemilihan waktu rekonsiliasi,
dilakukan untuk memudahkan penyebaran dan pengumpulan kuesioner bagi
peneliti, karena target responden yang tersebar di lima wilayah kabupaten/kota
akan berada pada satu tempat (KPPN) dalam satu periode tersebut.
Peneliti menyebarkan kuisioner total kepada 121 responden, baik secara
langsung ataupun melalui email satker yang diperoleh dari pihak KPPN Malang.
Dari seluruh kuesioner yang disebarkan, 79 kuesioner dikembalikan kepada
peneliti. Dari jumlah yang diterima tersebut, sebanyak 75 kuesioner (95%)
digunakan dalam uji statistik penelitian ini, sedangkan sisanya sebanyak 4

kuesioner (5%) tidak dapat digunakan karena tidak diisi lengkap (3 kuesioner)
atau tidak mencantumkan nama satuan kerja (1 kuesioner).
Gambaran Umum Responden
Uraian
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total
Pendidikan Terakhir
SMU/SMK
Diploma (D1/D2/D3)
S1
S2
Jawaban Kosong
Total
Jabatan
Kepala Kantor
Kepala Seksi
Bendahara
Staf Keuangan
Jawaban Kosong
Total
Lama menduduki posisi
< 2 tahun
2 - 5 tahun
> 5 tahun
Jawaban Kosong
Total
Sumber : Data Primer (diolah)

N
60
19
79
7
15
48
2
7
79
4
20
50
5
79
23
27
19
10
79

%
76%
24%
100%
9%
19%
61%
3%
9%
100%
5%
25%
63%
6%
100%
29%
34%
24%
13%
100%

Statistik Deskriptif
Dari hasil analisis statistik deskriptif diketahui bahwa jumlah data yang valid

sehingga sah untuk dilakukan pengujian adalah sebanyak 75. Semua variabel
mempunyai nilai standar deviasi dibawah nilai rata-rata (SD<M), maka hal
tersebut mengindikasikan tidak adanya outlier.
Uji Kualitas Data
1.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan yang
diajukan benar-benar mengukur variabel yang diinginkan. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan pearson product moment correlation untuk melihat
bagaimana hubungan antara masing-masing pertanyaan terhadap nilai total
variabel yang diuji. Jika tingkat signifikansi < 0,05 berarti ada korelasi yang
signifikan antara pertanyaan yang diajukan dengan nilai variabel yang akan
diujikan.
2.

Uji Reliabilitas
Setiap instrumen yang digunakan harus lulus uji reliabilitas. Pengujian

reliabilitas menggunakan koefisien cronbach’s alpha. Jika koefisien cronbach’s
alpha > 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan lulus uji reliabilitas.
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
Sarana Pendukung (SAR)
Organisasi Tim (ORG)
Aturan Hukun (ATU)
Aksesibilitas Wilayah (AKS)
Sumber : Data Primer (diolah)

Cronbach’s
Alpha
0,801
0,810
0,851
0,708
0,914

Keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Dari tabel dapat disimpulkan semua variabel yang diujikan dinyatakan
lulus uji reliabilitas dengan koefisien Cronbach Alpha > 0,6.
Pengujian Hipotesis
1.

Menilai Kelayakan Model Regresi
Langkah pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi.

Menilai kelayakan model regresi dilakukan dengan menilai nilai signifikan pada
tabel Hosmer and Lemeshow Goodness of fit test. Model dikatakan mampu

memprediksi nilai observasi karena cocok dengan data observasinya apabila nilai
Hosmer and Lemeshow Goodness of fit test > 0,05 (Sarwono dan Budiono,
2012:313).
Hosmer and Lemeshow Test
Step

Chi-square

df

1
6.459
Sumber : Output SPSS 21

Sig.
6

.374

Pada tabel tersebut terlihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and
Lemeshow Goodness of fit test sebesar 6,459 dengan tingkat signifikansi 0,374
yang nilainya di atas 0,05. Karena tingkat signifikansi > 0,05 maka H0 diterima.
Hal ini berarti model regresi layak dipakai untuk analisa selanjutnya, karena tidak
ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi
yang diamati.
2.

Menilai Keseluruhan Model
Langkah selanjutnya menilai kelayakan model (overall model fit). Uji

model fit ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah fit
atau tidak dengan data. Menilai keseluruhan model dilakukan dengan cara
membandingkan angka pada -2 Log likelihood awal (block number = 0) dan -2
Log likelihood akhir (block number = 1), yang ditunjukkan pada tabel-tabel
berikut :
2 Log Likelihood
Iteration

-2 log likelihood

Block Number 0

88,943

Block Number 1

40,435

Sumber : Data sekunder (diolah)

Tabel menunjukkan nilai -2 Log likehood awal (block number = 0) yaitu
sebesar 88,943. Nilai -2 Log likehood awal ini adalah model yang hanya
memasukkan konstanta tanpa memasukkan kelima variabel bebas yaitu
kemampuan sumber daya manusia, sarana pendukung, organisasi tim, aturan
hukum, dan aksesibilitas wilayah.
Nilai -2 Log likehood setelah dimasukkannya kelima variabel bebas turun
menjadi 40,435 pada block number = 1. Hal ini menunjukkan terjadinya
penurunan nilai -2 Log likelihood sebesar 88,943 – 40,435 = 48,508. Penurunan
ini menunjukkan bahwa keseluruhan model regresi logistik yang dihipotesiskan fit
dengan data.
3.

Menguji Koefisien Determinasi Nagelkerke’s R Square
Besarnya koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan

oleh nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square dapat diiterpretasikan
seperti nilai R square pada regresi berganda (Ghozali, 2009:219).
Koefisien Determinasi
Step

1

-2

Log Cox & Snell R Nagelkerke R

likelihood

Square

Square

40.435a

.476

.686

Sumber : Output SPSS 21

Hasil output pengolahan data dari SPSS 21 yang dapat dilihat pada tabel,
menunjukkan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,686. Nilai tersebut dapat
diartikan bahwa variabel kemampuan sumber daya manusia, sarana pendukung,
organisasi tim, aturan hukum, dan aksesibilitas wilayah dapat menjelaskan

variabel terikatnya yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebesar
68,6%, sedangkan sisanya sebesar 31,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
diikutsertakan dalam penelitian ini.
4.

Menguji Koefisien Regresi
Tahap akhir adalah uji koefisien regresi, di mana hasilnya menunjukkan

hasil pengujian dengan regresi logistik pada tingkat signifikansi 5 persen. Hasil
yang didapat menunjukkan taraf signifikansi (p-value) kelima variabel independen
berada dibawah 0,05 (α), sehingga H0 ditolak.
Hasil Uji Koefisien Regresi
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

SDM

1.812

.656

7.640

1

.006

6.126

SAR

-4.302

1.154

13.890

1

.000

.014

ORG

1.888

.893

4.468

1

.035

6.607

ATU

-1.382

.619

4.990

1

.025

.251

AKS

1.339

.454

8.701

1

.003

3.817

17.029

9.448

3.248

1

.071

24857476.605

a

Step 1

Constant

Sumber : Output SPSS 21

PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan

SDM

berpengaruh

positif

terhadap

ketepatan

waktu

penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga tingkat UAKPA.

Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kemampuan SDM pengelola SAI satuan
kerja, akan mendorong ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Sarana pendukung berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan kementerian negara/lembaga tingkat UAKPA. Dengan
adanya ketersediaan sarana pendukung yang memadai, akan memberikan
kemudahan bagi satuan kerja mengelola akuntansi SAI dan menyusun laporan
keuangan satuan kerja dan mendorong probabilitas ketepatan waktu satuan
kerja dalam menyampaikan laporan keuangannya.
3. Organisasi tim berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan kementerian negara/lembaga tingkat UAKPA. Hal ini
berarti semakin tinggi kualitas organisasi tim pengelola SAI maka akan
mendorong ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan satuan kerja.
4. Aturan hukum berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan kementerian negara/lembaga tingkat UAKPA. Dengan adanya
perangkat

aturan

hukum

yang

jelas

tentang

pengelolaan

dan

pertanggungjawaban penggunaan dana APBN, ditambah dengan adanya
sanksi yang diterapkan secara tegas dan konsisten, diharapkan mampu
mendorong ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan satuan kerja.
5. Aksesibilitas wilayah

berpengaruh positif terhadap

ketepatan waktu

penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga tingkat UAKPA.
Hal ini berarti semakin tinggi tingkat aksesibilitas satuan kerja ke KPPN akan
mendorong ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan satuan kerja.
5.2

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain :
1. Penelitian ini hanya mencakup lima variabel bebas yang digunakan untuk
mengetahui pengaruhnya terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan satuan kerja tingkat UAKPA, yaitu kemampuan sumber daya
manusia, sarana pendukung, organisasi tim, aturan hukum, sedangkan masih
terdapat variabel bebas lainnya yang dapat memengaruhi satuan kerja
menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu.
2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan kuisioner,
sehingga dikhawatirkan adanya respon bias dari jawaban responden.
3. Peneliti tidak selalu mendampingi setiap responden dalam mengisi kuisioner,
sehingga dikhawatirkan responden akan menjawab secara asal-asalan apabila
terdapat pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden.
4. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada satuan kerja di
wilayah kerja KPPN Malang.
5.3

Saran
Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini

adalah sebagai berikut :
1. Bagi Kementerian Negara/Lembaga, khususnya satuan kerja
a. Satuan kerja hendaknya mempertimbangkan latar belakang pendidikan
dalam penunjukan staf penyusun laporan keuangan.
b. Satuan kerja hendaknya memperhatikan alokasi ketersediaan sarana
pendukung demi kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan
keuangan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Malang
KPPN Malang hendaknya memperhatikan keterlambatan penyampaian laporan
keuangan oleh satuan kerja, memberlakukan pengenaan sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku, serta melakukan sosialisasi dan pembinaan pada seluruh satuan
kerja dibawahnya terkait ketentuan waktu penyampaian laporan keuangan
sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara tepat waktu.
3. Bagi penelitian selanjutnya
a. Jika dimungkinkan untuk penelitian selanjutnya responden dapat diperluas
misalnya menjadi satuan kerja di wilayah yang berada di daerah terpencil,
khususnya terkait variabel sumber daya manusia, sarana pendukung, dan
aksesibilitas wilayah, dimana untuk ketiga variabel tersebut cenderung
lebih rendah atau dengan tingkatan yang lebih bervariasi.
b. Untuk

penelitian

selanjutnya

hendaknya

menambahkan

metode

pengumpulan data wawancara untuk mengurangi respon bias dari jawaban
responden dan apabila dimungkinkan, dapat melakukan studi observasi
lapangan. Selain itu, diharapkan pula menggunakan variabel-variabel lain
yang dirasa mungkin memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan satuan kerja, seperti besarnya anggaran yang dikelola.
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