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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to identify the information needed by users of 

government financial reports and financial statements suitability between state government. 

Respondents in this study is the community as one of the major users of government 

financial statements. Total Respondents are 100 persons residing or working in the Ciputat 

area.  

Data was collected using questionnaires distributed in two ways, that is given 

directly to respondents and via email. Statistical methods used in testing the variable type of 

information that is Validity Test, Reliability Test, and Normality Test, while the methods 

used for assessment of conformity between financial statement with the needs of local 

communities by looking at the percentage of respondents who agree or disagree to the 

question posed .  

The results show that the Information of Financial Condition, Information of Economic 

Condition, Compliance Information with the Regulations, Performance Information, 

Information Planning and Budgeting, and narrative information is needed in financial 

report. Then, government financial statement has met the needs of society, it can be seen 

through the questionnaire result that shows majority of respondents know / read financial 

statements, the majority of respondents said financial statements has represent the 

government's policies, the majority respondents said financial statements has represent the 

government services,the majority respondents said the government's financial statements 
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has represent tax revenue, the majority respondents said the government's financial 

statements already represent economic conditions and state infrastructure, and the majority 

of society see the financial statements to assess health conditions.  

 

Key words: information needed by users of government financial statements, financial 

information, economic, regulatory compliance, performance, planning and 

budgeting, and narrative information. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sebelum era reformasi dapat 

dinilai kurang pesat, Akuntansi sektor publik kurang mendapat perhatian yang 

serius.Salah satu hasil akuntansi sektor publik yang paling sering digunakan yaitu 

laporan keuangan.Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan 

keuangan.Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat 

pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.Sedangkan dari sisi pemakai 

eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggung 

jawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.Beberapa otoritas keuangan di 

sektor swasta, seperti pasar modal dan lembaga pengawas pasar modal, mensyaratkan 

dibuatnya laporan keuangan yang telah diaudit untuk memberikan jaminan keandalan 

dan dapat dipercayainya laporan keuangan.Selain itu laporan keuangan perlu dilampiri 

pengungkapan (disclosure) mengenai informasi-informasi yang dapat memengaruhi 

keputusan.Demikian juga pada sektor publik, organisasi sektor publik diwajibkan untuk 

membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah 

dilakukannya true and fair presentation. 

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk 

menciptakan akuntabilitas sektor publik.Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap 

pelaksanaan akuntabilitas sektor publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor 

publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi 

akuntansi yang berupa laporan keuangan.Informasi keuangan bukan merupakan tujuan 
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akhir akuntansi sektor publik.Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan.Informasi akuntansi merupakan alat untuk 

melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik 

itu sendiri. 

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen.Kompleksitas 

sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan 

pengendalian manajemen lebih bervariasi.Demikian juga bagi stakeholder sektor publik, 

mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk 

pengambilan keputusan.Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah 

menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun 

kebutuhan pihak eksternal. 

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan 

keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntansi publik. Akuntansi dan 

laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, 

pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan 

keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. 

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan 

eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan 

realisasi anggaran, Laporan rugi/laba, Laporan aliran kas, Neraca, serta laporan kinerja 

yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finasial. Bentuk laporan keuangan 

sektor publik pada dasarnya dapat diadaptasikan dari laporan keuangan pada sektor 

swasta yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik sektor publik serta 

mengakomodasi kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik. Namun demikian, 

laporan keuangan sektor publik tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan laporan 

keuangan disektor swasta baik format maupun elemennya. Hal ini disebabkan organisasi 
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sektor publik memiliki batasan-batasan berupa pertimbangan nonmoneter, seperti 

pertimbangan sosial dan politik. 

Penelitian ini didasarkan pada fenomena dari beberapa studi tentang 

ketidaksesuaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dengan 

kebutuhan penggunanya (Martiningsih, 2010) 

Berdasarkan penelitian terdahulu (Martiningsih, 2010), informasi yang 

diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah adalah informasi kondisi keuangan, 

kepatuhan terhadap aturan, kinerja, perencanaan dan penganggaran serta naratif. Aturan 

laporan keuangan pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 

2006) belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna laporan 

keuangan pemerintah. Hasil pengujian menunjukan bahwa karakteristik responden 

tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi 

kepatuhan terhadap aturan. Sedangkan karakteristik responden latarbelakang pendidikan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi kepatuhan terhadap 

aturan, kinerja dan naratif. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya 

sebagai judul penelitian, yaitu “ Analisis Kebutuhan Masyarakat terhadap Informasi 

Laporan Keuangan Pemerintah (Pemerintah Daerah Kecamatan Ciputat, 

Tangerang Selatan)”. 

 

 

 

 

 

Analisis Kebutuhan Masyarakat.., Ratu Desy Purnamasari, Ak.-IBS, 2011



4 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Beberapa studi yang telah dilakukan dan mendapatkan hasil mengenai 

ketidaksesuaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

pemerintah dengan kebutuhan penggunanya (Carlson 1986, Daniels and 

Daniels 1991 serta Yuliari 2003) 

2) Kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan laporan 

keuangan pemerintah masih rendah. 

(http://eprints.undip.ac.id/7792/1/Dwi_cahyadi.pdf) 

 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah Jenis 

informasi apa sajakah yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam  laporan keuangan 

pemerintah? 

 

1.2.3 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah diperlukan untuk mencegah pembahasan menjadi 

terlampau luas dan tidak relevan dengan topik. Selain itu, penulis juga 

menghadapi keterbatasan waktu dan kemampuan. 
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Batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian hanya dilakukan pada lingkup Kabupaten Tangerang Selatan, 

khususnya kecamatan Ciputat. 

b. Objek dari penelitian ini adalah Kabupaten Tangerang Selatan, khususnya 

Kecamatan Ciputat. 

c. Responden adalah Masyarakat yang bekerja, sekolah atau bertempat 

tinggal sekitarKecamatan Ciputat, dengan kriteria responden: Berstatus 

pegawai Negeri, Mahasiswa fakultas ekonomi, Akademisi (pengajar). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian 

ini adalah Mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam 

laporan keuangan pemerintah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari diadakannya penelitian ini, penulis mengharapkan manfaat sebagai 

berikut : 

1) Bagi Masyarakat : 

Agar dapat mengetahui informasi laporan keuangan pemerintah secara 

jelas sehingga dapat mengetahui kinerja pemerintah daerah lingkungan 

tempat tinggal. 
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2) Bagi Pihak Eksekutif : 

Mendorong agar lebih menyadari pentingnya penyajian laporan keuangan 

secara lengkap dan pemberian kemudahan kepada penggunanya untuk 

mengakses laporan keuangan tersebut. 

3) Bagi Penulis : 

Berguna bagi penulis sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar 

sarjana (S1) dan bermanfaat untuk menambah wawasan dalam bidang 

sistem akuntansi laporan keuangan dengan menerapkan ilmu yang didapat 

di bangku kuliah ke dalam dunia nyata. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Bab I berisi tentang pembahasan latar belakang penelitian, masalah 

penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, perumusan masalah, dan 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan diakhiri dengan 

sistematika penulisan penelitian. 

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran teoritis dari 

penelitian. 

Bab III berisi tentang cara pemilihan objek penelitian, data yang akan 

dihimpun, teknik pengumpulan, dan pengolahan data penelitian.  

Bab IV berisi gambaran umum tentang objek penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian. 

Bab V berisi kesimpulan penelitian yang terdiri dari penjelasan jawaban 

atas perumusan masalah, dan diakhiri dengan saran atas penelitian yang telah 

dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah ringkasan dari proses akutansi selama tahun buku yang 

bersangkutan yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasiantara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data 

atau aktivitas perusahaan tersebut. 

http://ilmumanajemen.wordpress.com/2008/12/11/arti-penting-laporan-keuangan/ 

Jenis informasi dalam laporan keuangan (Martiningsih, 2010) : 

1. Informasi Kondisi keuangan 

Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, 

saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit 

pemerintah. 

2. Informasi Kondisi Ekonomi 

Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu 

entitas pada waktu tertentu. Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya 

total yang dimiliki oleh suatu entitas dengan totah hutang yang menjadi 

kewajibannya. 

3. Informasi Kepatuhan terhadap Peraturan 

Dalam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya, pemerintah harus 

selalu mengacu pada peraturan-peraturan hokum yang mengikat, seperti undang-
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undang, peraturan pemerintah, Letter of Intent (LOI), Memorandum of 

Understanding (MoU), dan sebagainya. Masyarakat pemilih, legislative, lembaga 

pengawasan, dan pemberi bantuan sangat berkepentingan untuk memastikan 

bahwa sumber dana digunakan sesuai dengan ketentuan hokum dan perundang-

undangan serta kontrak yang disepakati. 

4. Informasi Kinerja 

Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena 

organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari labam Mungkin saja 

pemerintahmemiliki program atau aktivitas yang dari program tersebut dihasilkan 

pendapatan yang lebih besar dari biayanya sehingga pemerintah mengalami 

surplusdari program tersebut, namun surplus tersebut bukan menunjukan kinerja 

pemerintah tetapi dilihat dari besarnya tarif atas pelayanan ang diberikan oleh 

pemerintah. 

5. Informasi Perencanaan dan Penganggaran 

Informasi akuntansi diperlukan untuk melakukan perencanaan keuangan, 

menghitung biaya program, dan penganggaran.Anggaran merupakan alat 

perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat 

perencanaan mengindikasikan target yanjg harus dicapai oleh pemerintah, 

Sedankan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber 

dana yang disetujui legislative untuk dibelanjakan. 

 

6. Informasi Naratif 

Pada umumnya informasi naratif yang disajikanpada periode sebelumnya masih 

relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. 
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Tabel 2.1 Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta 
 

Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta (Mardiasmo, 

2002: 173) : 

No Laporan Departemen Pemerintah Laporan Keuangan Sektor Swasta 

1. Fokus finansial dan politik Focus finansial 

2. Kinerja diukur secara finansial dan 

non-finansial 

Sebagian kinerja diukur secara 

financial 

3. Pertanggung jawaban kepada 

parlemen dan masyarakat luas 

Pertanggung jawaban kepada 

pemegang saham dan kreditur 

4. Berfokus pada bagian organisasi Berfokus pada organisasi secara 

keseluruhan 

5. Melihat ke masa depan secara detail Tidak dapat melihat masa depan secara 

detail 

6. Aturan laporan ditentukan oleh 

Departemen Keuangan 

Aturan pelaporan ditentukan oleh 

undang-undang, standar akuntansi, 

pasar modal, dan praktik akuntansi 

7. Laporan diperiksa oleh Treasury Laporan keuangan diperiksa oleh 

auditor independen 

 

2.1.2  Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi Sektor Publik adalah proses pencatatan, pengkalsifikasian, dan 

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan suatu organisasi 
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untuk menghasilkan informasi keuangan dengan memberikan jasa (service activity) 

untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (users) dalam rangka 

pengambilan keputusan. 

Organisasi sektor publik muncul dalam berbagai bentuk di masyarakat.Sebagian 

besar adalah merupakan organisasi pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun 

Pemerintah Daerah.Ada pula yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk 

yayasan mulai dari yayasan yang menyelenggarakan pendidikan, yayasan yang bergerak 

di bidang sosial, sampai dengan yayasan yang bidangnya sangat khusus seperti yayasan 

beasiswa. Ciri-ciri organisasi sektor publik sebagai berikut : 

1. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial. 

2. Dimiliki secara kolektif oleh publik. 

3. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang 

dapat diperjualbelikan. 

4. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada 

konsensus. 

Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta : 

Yang membedakan secara signifikan antara organisasi sektorpublik dengan perusahaan 

adalah (Nordiawan,2006:3) : 

1. Tujuan Organisasi 

Perusahaan komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham melalui penciptaan keuntungan, sedangkan organisasi sektorpublik 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pelayanan. Dengan kata lain, perusahaan merupakan organisasi yang dijalankan 

untuk mencari laba atau profit (profit-oriented), sedangkan organisasi 
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sektorpublik merupakan organisasi yang dijalankan bukan untuk mencari laba 

(non-profit-oriented). 

2. Sumber-sumber Pendanaan 

Perusahaan komersial didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan 

selain investasi dari pemegang saham. Sementara itu, sesuai dengan tujuan, 

organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui laba operasi tetapi 

melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Di 

organisasi pemerintah cara seperti ini direalisasikan melalui pembayaran pajak 

atau retribusi. Bagi pemerintah daerah, termasuk sumber pendanaan adalah 

sumbangan/subsidi dari pemerintah pusat. Di organisasi sektorpubliklain sumber 

pendanaan bias berupa iuran anggota, subsidi, atau sumbangan dari donator. 

3. Peraturan Perundang-undangan 

Organisasi sektorpublik khususnya lembaga pemerintah harus melakukan 

aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah 

Indonesia misalnya, harus melakukan pembangunan jembatan karena 

diamanatkan dalam UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

meskipun pembangunan jembatan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi 

organisasi pemerintah yang bersangkutan. 
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Siklus Akuntansi Sektor Publik (Nordiawan,2006:109) : 

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Sektor Publik 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Peran Sektor Publik 

Peran utama sektor publik mencakup tiga hal (Mahsun, 2006:5),yaitu : 

a. Regulatory Role 

Regulasi-regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama 

bias mengkonsumsi dan menggunakan publik goods.Sektor publik sangat berperan 

dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. 

b. Enabling Role 

Tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala 

aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib, dan lancar.Sektor publik 

mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitasmasyarakat yang 

beraneka ragam tersebut. 

 

Transaksi 

Jurnal 
Laporan 

Keuangan 

Buku Besar Neraca Saldo 
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c. Direct Provision of Goods and Services 

Makna pure publik goods (barang publik murni) ternyata dalam prakteknya sulit 

untuk dipisahkan secara tegas dengan quasi publik goods.Selain itu semakin 

kompleks dan meluasnya area sektor publik maka sebagian sektor publik mulai 

dilakukan privatisasi.Privatisasi mengharuskan sektor publik masuk dalam 

mekanisme pasar.Sektor publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan 

produksi dan penjualan barang atau jasa, publik good dan quasi publik good, 

meskipun sudah diprivatisasi atau dikelola oleh swasta.Peran sektor publik dalam 

hal ini adalah ikut serta mengendalikan dan mengawasi dengan seumlah regulasi 

yang tidak merugikan publik. 

 

2.1.4 Dasar Hukum Akuntansi Keuangan Pemerintah 

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan (Mahsun,2006:193), antara lain : 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai 

keuangan Negara. 

b. Indische Comptabiliteitswet (ICW)/ Undang-undang Perbendaharaan Indonesia 

(UUPI). 

c. Undang-undang APBN. 

d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. 

e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan 

pusat dan daerah. 

f. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang pelaksanaan APBN. 

g. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan 

daerah. 
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2.1.5 Bentuk – bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik 

Bentuk laporan keuangan sektor publik, khususnya laporan keuangan yang harus 

disusun oleh pemerintah menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut : 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi 

mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang 

dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi 

anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan 

diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko 

ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. 

Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan (basis kas) yaitu semua penerimaan kas umum Negara/kas daerah 

yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar lagi oleh 

pemerintah (basis kas). Sedangkan pendapatan (basis akrual) yaitu hak 

pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

b. Belanja (basis kas) yaitu semua pengeluaran kas umum Negara/daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan 

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

Sedangkan belanja (basis akrual) yaitu kewajiban pemerintah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan 

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan. 
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d. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggran 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan 

untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan 

pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi, 

sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran 

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan 

penyertaan modal oleh pemerintah. 

 

2. Neraca 

Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi 

tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukan 

posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu. 

Elemen-elemen yang terdapat di dalam neraca : 

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat 

ekonomi/sosial dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 

bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena 

alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan aset 

non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 

piutang dan persediaan. Sedangkan aset non lancar meliputi investasi jangka 

panjang, aset tetap, cadangan dan aset lainnya. 

Analisis Kebutuhan Masyarakat.., Ratu Desy Purnamasari, Ak.-IBS, 2011



16 

 

b. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan terjadinya pengorbanan sumber 

daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dikelompokan menjadi 

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka 

pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang 

dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka 

panjang merupakan kewajiban yang diselesaikan setelah dua belas bulan 

sejak tanggal pelaporan. 

c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah. 

 

3. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas adalah salah satu bentuk laporang keuangan yang menyajikan 

informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan 

transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, 

pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. 

Elemen-elemen yang terdapat di dalam laporan arus kas terdiri dari : 

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas masuk ke bendahara umum 

Negara/daerah. 

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas keluar dari bendahara umum 

Negara/daerah. 

 

 

 

 

Analisis Kebutuhan Masyarakat.., Ratu Desy Purnamasari, Ak.-IBS, 2011



17 

 

4. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka 

yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan 

atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang 

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan 

dianjurkan untuk diungkapkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan secara wajar. 

Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah: 

a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian 

target undang-undang APBN/Perda APBD, serta kendala dan hambatan yang 

dihadapi dalam pencapaian target. 

b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan 

c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan 

kejadian-kejadian penting lainnya. 

d. Informasi diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum 

disajikan dalam laporan keuangan. 

e. Informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan 

penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya 

dengan penerapan basis kas. 

f. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak 

disajikan dalam laporan keuangan.  
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5. Laporan Kinerja Keuangan 

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang 

disusun berdasarkan  basis akrual. Dalam laporan tersebut disajikan informasi 

mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan 

ekonomi, dan surplus atau defisit. 

 

6. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang manunjukan kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

2.1.6 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Sfac No.4 

Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, finansial 

accounting standard board (FASB, 1980) mengeluarkan statement of finansial 

accounting concepts No 4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi 

nonbisnis/nirlaba (objectives of finansial reporting by nonbusiness organizations). 

Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah (Mardiasmo, 

2002:167) : 

1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan 

calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi 

sumber daya organisasi. 

2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber 

daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang 
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diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan 

memberi pelayanan tersebut. 

3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber 

daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer 

organisasi non bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek 

kinerja lainnya. 

4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan 

bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang 

mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. 

5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran 

secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih 

organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi 

secara bersama-sama yang dapat menunjukan informasi yang berguna untuk menilai 

kinerja. 

6. Memberikan informasi mengenai  bagaimana organisasi memperoleh dan 

membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang atau pembayaran kembali 

utang, dan mengenai faktor- faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas 

organisasi. 

7. Memberikan penjelasandan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami 

informasi keuangan yang diberikan. 

 

 

Analisis Kebutuhan Masyarakat.., Ratu Desy Purnamasari, Ak.-IBS, 2011



20 

 

2.1.7 Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik 

Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik secara umum (Mardiasmo, 2002: 

161): 

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan 

dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan suber daya telah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 

2. Akuntabilitas dan pelaporan Retrospektif  (accountability and retrospective 

reporting) 

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik. 

Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi, 

manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, 

pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan 

kinerja organisasi lain yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja 

organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak 

luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta 

memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan 

sumber daya organisasi. 

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information) 

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan 

aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan 

informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 
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4. Kelangsungan Organisasi (viability) 

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah 

suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa 

(pelayanan) di masa yang akan datang. 

5. Hubungan Masyarakat (publik relation) 

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk 

mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang 

dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat 

komunikasi dengan publik dan pihak lain yang berkepentingan. 

6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures) 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi berbagai kelompok 

kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. 

Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik secara umum bagi organisasi 

pemerintah yaitu (Mardiasmo, 2002: 162) : 

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban 

(accountability) dan pengelolaan (stewardship). 

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

manajerial dan organisasional. 

Menurut Public Sector Committee – IFAC, Tujuan pelaporan keuangan sektor publik 

dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu: 
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1. Tujuan Secara Umum 

a. Memberikan informasi yang bermanfaat 

b. Memakai kebutuhan pemakai 

 

2. Tujuan secara khusus 

a. Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan 

anggaran yang telah disetujui secara umum 

b. Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan 

kontrak keuangan yang telah mendapat persetujuan dari DPR/DPRD  

c. Menyediakan informasi tentang sumber daya alokasi dan penggunaan sumber 

daya keuangan 

d. Menyediakan informasi tentang cara organisasi sektor publik membiayai 

aktivitas dan memenuhi kebutuhan uang kas 

e. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan 

manajemen dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi komitmen dan 

kewajibannya 

f. Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan dan perubahan organisasi 

sektor publik 

g. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja organisasi sektor publik, 

terutama yang berkaitan dengan efisiensi biaya operasi dan pencapaian target. 
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2.1.8 Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik 

 Anthony:1999 mengelompokkan pemakai laporan keuangan sektor publik 

menjadi lima kelompok (Mardiasmo, 2002: 168), yaitu: 

1. Lembaga Pemerintah 

2. Investor dan Kreditor 

3. Penyedia Sumber Daya 

4. Badan Pengawas 

5. Konstituen 

Henley:1992 mengelompokkan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi dua 

belas kelompok (Mardiasmo, 2002: 170), yaitu: 

1. Anggota terpilih 

2. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak 

3. Pelanggan/klien 

4. Karyawan/pegawai 

5. Pelanggan dan pemasok 

6. Pemerintah 

7. Pesaing 

8. Regulator 

9. Pemberi pinjaman 

10. Donor dan sponsor 

11. Investor atau partner bisnis 

12. Kelompok penekan yang lainnya 
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Borgonovi dan Anessi-Pessina:1997 mengelompokkan pemakai laporan keuangan 

sektor publik menjadi sebelas kelompok (Mardiasmo, 2002: 170), yaitu: 

1. Masyarakat pengguna jasa publik 

2. Masyarakat pembayar pajak 

3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik 

sebagai input atas aktivitas organisasi 

4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah 

5. Badan-badan internasional, seperti bank dunia, IMF, ADB, PBB dan sebagainya 

6. Investor asing dan country analyst 

7. Generasi yang akan datang 

8. Lembaga Negara 

9. Kelompok Politik 

10. Manajer Publik (Gubernur, Bupati, Direktur BUMN/BUMD) 

11. Pegawai pemerintah 

Serikat dagang sektor publik GASB mengelompokan laporan keuangan pemerintah 

menjadi tiga kelompok besar (Bastian,2003: 184), yaitu : 

1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab 

2. Legislatif dan badan pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat 

3. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan/atau berpartisipasi dalam proses 

pemberian pinjaman 

Pemakai laporan keuang sektor publik adalah sebagai berikut (Bastian,2003: 184): 

1. Legislatif dan manajemen sektor publik 

2. Masyarakat 

3. Investor dan kreditor 
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4. Institusi internasional 

5. Pengamat 

6. Aparat sektor publik 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat beberapa kelompok pengguna laporan 

keuangan, yaitu : 

1. Masyarakat 

2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa 

3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman 

4. Pemerintah. 

2.1.9 Kebutuhan Informasi 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk 

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pemakai.Dengan demikian 

laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari 

masing-masing kelompok pemakai.Namun demikian, berhubung pajak merupakan 

sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang 

memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. 

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan 

keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. 

Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk 

kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini 

maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut. 
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2.1.10 Hak dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh 

pemerintah, baik pusat maupun daerah.Hak publik atas informasi keuangan muncul 

sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik.Pertanggung jawaban publik 

mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti 

pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewardship). 

Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda 

terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah.Bahkan diantara kelompok 

pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan.Laporan keuangan 

pemerintah disediakan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok pemakai 

(general purposive), meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi 

yang berbeda-beda. 

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah terdiri dari (Mardiasmo, 

2002: 172) : 

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, 

dan kualitas pelayanan yang diberikan. 

2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan 

dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah 

pemerintah telah melakukan ketaatan pada peraturan perundangan atas 

pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan. 

3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, 

likuiditas, dan solvabilitas. 
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4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan 

fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan 

pemerintah, dan penyelewengan keuangan Negara. 

5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem 

informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, 

pengukuran kinerja, dan membandinkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan 

dengan organisasi lain yang sejenis. 

6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. 

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah,yaitu : 

a. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu : 

- Mengetahui kebijakan pemerintah 

- Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah 

- Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. 

b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi hak untuk diberi 

penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahn tertentu yang menjadi 

perdebatan publik. 

c. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to).  

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Tujuan dari penelitian Sri Pancawati Martiningsing 2010 adalah untuk 

mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah 

dan kesesuaian antara aturan dari laporan keuangan pemerintah dan kebutuhan 
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pengguna laporan keuangan pemerintah. Responden yang digunakan dalam 

penelitian  adalah masyarakat sebagai salah satu kelompok pengguna utama dari 

laporan keuangan pemerintah. Para responden 457 orang dari 10 provinsi di 

Indonesia.  

 Data dikumpulkan dengan metode survei. Kuesioner didistribusikan oleh 

dua cara yaitu langsung dan e-mail. Metode statistik yang digunakan dalam 

pengujian hipotesis adalah one sample t-test. Perbandingan antara aturan laporan 

keuangan pemerintah dan pengguna kebutuhan informasi dari laporan keuangan 

pemerintah dilakukan dengan menggunakan content analysis. Analisis tambahan 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh responden terhadap kebutuhan informasi 

pengguna laporan keuangan pemerintah oleh Analisis multivariat menggunakan 

Varians (MANOVA). 

 Hasilnya menunjukkan bahwa informasi keuangan, kepatuhan terhadap 

aturan, kinerja, perencanaan dan penganggaran, dan informasi naratif sangat 

dibutuhkan dalam laporan keuangan pemerintah. Informasi tentang kondisi 

ekonomi kurang dibutuhkan dalam laporan keuangan pemerintah. Setelah 

dibandingkan dengan aturan pelaporan keuangan pemerintah dalam Peraturan 

Pemerintah No 24, 2005 (Standar Akuntansi Pemerintah) dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Negeri Nomor 13, 2006, aturan pelaporan keuangan pemerintah 

tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sementara itu, hasil 

MANOVA menunjukkan bahwa karakteristik responden. tingkat pendidikan 

(senior di sekolah diploma, sarjana dan pascasarjana) dan latar belakang 

pendidikan (akuntansi dan bukan akuntansi) berpengaruh signifikan terhadap 

kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah laporan. 
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2.3 Rerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis 
 
Ha1 : Informasi kondisi keuangan diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah 

Ho1 : Informasi kondisi keuangan tidak diperlukan dalam laporan keuangan 

pemerintah 

 

Ha2 : Informasi kondisi ekonomi diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah 

Ho2 : Informasi kondisi ekonomi tidak diperlukan dalam laporan keuangan 

pemerintah 

Ha3 : Informasi kepatuhan terhadap aturan diperlukan dalam laporan keuangan 

pemerintah 

Ho3 : Informasi kepatuhan terhadap aturan tidak diperlukan dalam laporan 

keuangan pemerintah 

 

Ha4 : Informasi kinerja diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah 

Ho4 : Informasi kinerja tidak diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah 

 

Ha5 : Informasi perencanaan dan penganggaran diperlukan dalam laporan 

keuangan pemerintah 

Ho5 : Informasi perencanaan dan penganggaran tidak diperlukan dalam laporan 

keuangan pemerintah 

 

Ha6 : informasi naratif diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah 

Ho6 : informasi naratif tidak diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Riset deskriptif 

bertujuan untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi 

(Sekaran,2006:158), Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan 

informasi laporan keuangan pemerintah. 

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Jenis data yang dikumpulkan menurut sifat data adalah kuantitatif, sedangkan data 

yang dihimpun adalah data primer dan data sekunder.Pada penelitian ini 

mempergunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasannya 

adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa 

(Sekaran, 2006: 60).Pengumpulan data melalui teknik ini adalah dengan 

melakukan studi lapangan yang dilakukan melalui pembagian kuesioner kepada 

responden.Data yang diperoleh berasal dari daftar pernyataan tertulis yang telah 

dirumuskansebelumnya untuk dijawab oleh responden. Adapun kuisioner 

tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 

 Bagian I : Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan dari kuisioner. 

Bagian II : Memuat profil responden, yang terdiri dari Jenis Kelamin,Usia, 

Pendidikan Terakhir, Pekerjaan. 
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Bagian III : Pernyataan mengenai jenis informasi dalam laporan keuangan, 

dengan 30 butirpernyataan.  

Pada bagian III, semua pernyataan termasuk dalam skala Likert 1-5. 

  Skala Likert (Likert Scale) didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek 

setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik (Uma 

Sekaran,2006). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang 

telah ada (Sekaran, 2006: 60). Penelitian ini menggunakan beberapa jenis data 

sekunder untuk membantu penajaman permasalahan, yaitu: 

1. Jurnal Ilmiah 

2. Buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan dan bidang 

penelitian 

 

3.3    Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian 

 Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin 

peneliti investigasi (Sekaran,2006: 121). 

Populasi pada penelitian ini memfokuskan pembahasannya kepada masyarakat 

yang bertempat tinggal atau bekerja di lokasi Kabupaten Tangerang Selatan, khususnya 

Kecamatan Ciputat.Hal ini dilakukan agar penelitian dapat berkesinambungan atau 

disesuaikan dengan Laporan keuangan pemerintah daerah ciputat. 
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3.3.2 Sampel Unit 

Sampel adalah sebagian dari populasi (Sekaran,2006: 123). Penelitian ini 

mengambil sampel masyarakat yang bertempat tinggal atau bekerja di lokasi sekitar 

Tangerang Selatan, Khususnya Kecamatan Ciputat. Kriteria responden yang diambil 

yaitu sebagai berikut: Berstatus pegawai Negeri, Mahasiswa fakultas ekonomi, 

Akademisi (pengajar). 

2.3.2 Ukuran Sampel 

Peneliti menggunakan metode nonprobability samplingdalam penarikan 

sampelyaitu sebuah prosedur sampling yang tiap elemen populasinya tidak memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Malhotra. 2009: 376) .Kemudian 

untuk pendekatannya penulis menetapkan secara purposive sampling seperti yang 

dikemukakan oleh Malhotra (2009) yang berarti peneliti memiliki kebebasan untuk 

memilih siapa saja yang mereka temui untuk menjadi sampel jika sesuai menurut kriteria 

peneliti.Metode ini digunakan untuk mempermudah pengambilan sampel dan 

mempercepat pengambilan sampel. 

Penelitian ini jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti, sehingga dengan 

keterbatasan waktu, biaya, dan kesulitan dalam melakukan framing terhadap populasi, 

maka jumlah sampel yang akan menjadi responden pada penelitian ini mengacu pada 

rumus Conachran:  

 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

� � ��� � ����/
�² 
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p = populasi dengan probabilitas 0,5 

Z = tingkat kepercayaan 95% Z=1,96 

E = Standar error 10% 

Berdasarkan rumus diatas, maka : 

n (jumlah sampel) = 0,5(1-0,5)(1,96/0,1)² = 96,04  

96,04yang kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel untuk menghindari terjadinya 

kesalahan dalam pengolahan data.  

3.3.4 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa 

purposive sampling.Pemilihan teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti 

untuk mempermudah responden dalam menjawab kuesioner yang akan diberikan dalam 

penelitian ini dan agar mendapatkan data yang lebih representative. Adapun kriteria 

responden sebagai berikut : Berstatus Negeri, Mahasiswa fakultas ekonomi, Akademisi 

(pengajar). 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kabupaten Tangerang Selatan, khususnya 

Kecamatan Ciputat. Proses pengambilan sampel dengan cara menyebarkan kuisioner 

kepada 100 orang penduduk di Kecamatan Ciputat. Kuisioner diberikan kepada 

masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai responden. 
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3.4 Definisi Operasional Variabel 

 Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan 

jelas sebelum memulai pengumpulan data. Variabel adalah apa pun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran,2006: 115). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel No Indikator Skala 

Informasi Kondisi 

Keuangan (X1) 

1  Informasi Posisi aktiva, hutang dan aktiva 
bersih/ ekuitas pemerintah pada akhir 
periode pelaporan 

1-5 

2 Prediksi kebutuhan tambahan sumber 
keuangan 

1-5 

3 Perubahan aktiva bersih / ekuitas 1-5 

4 Rincian hasil operasional (pendapatan dan 
pengeluaran) pemerintah selama 1 periode 
pelaporan 

1-5 

5 Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran 
kas masuk dan kas keluar) yang tercantum 
dalam laporan keuangan 

1-5 

6 Informasi mengenai Kemampuan 
pemerintah untuk memenuhi kewajiban 
jangka pendek dan jangka panjang 

1-5 

7 Rincian dan Analisis jumlah hutang 
pemerintah 

1-5 

Informasi Kondisi 

Ekonomi (X2) 

1 Nilai dan Sumber jasa potensial yang 
dikelola pemerintah 

1-5 

2 Prediksi pertumbuhan pemerintah 1-5 

3 Kondisi Ekonomi Makro 1-5 

4 Dampak aktivitas operasional pemerintah 
terhadap perekonomian 

1-5 

Informasi Kepatuhan 

terhadap Aturan (X3) 

1 penggunaan Sumber daya harus sesuai 
dengan aturan 

1-5 

2 informasi Kecukupan kontribusi sumber 
daya untuk membiayai seluruh pengeluaran 
pemerintah  

1-5 

3 Laporan keuangan harus sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintah 

1-5 

4 Perbandingan pengeluaran aktual dengan 
anggaran  

1-5 

 

Analisis Kebutuhan Masyarakat.., Ratu Desy Purnamasari, Ak.-IBS, 2011



36 

 

 

Variabel No Indikator Skala 

Informasi Kinerja 
(X4) 

1 kinerja keuangan pemerintah tahun ini perlu 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

1-5 

2 Pelayanan (termasuk biaya jasa) yang 
diberikan pemerintah 

1-5 

3 Efisiensi program dan aktivitas pemerintah 1-5 

4 Efektivitas program dan aktivitas pemerintah 1-5 

5 Program janka pendek dan jangka panjang 1-5 

Informasi 
Perencanaan dan 
Penganggaran (X5) 

1 Rencana pemerintah 5 tahun ke depan 1-5 

2 Rencana alokasi sumber daya 1-5 

  3 Trend ketersediaan pendapatan yang akan 
datang untuk mendanai pengeluaran yang 
akan dating 

1-5 

4 Prediksi jumlah kontribusi sumber daya 
untuk mendukung aktivitas pemerintah 

1-5 

5 Prediksi keefektifan program dan aktivitas 
yang diusulkan 

1-5 

6 Prediksi kegagalan menyediakan sumber 
daya untuk operasional pemerintah 

1-5 

Informasi Naratif 
(X6) 

1 Overview operasi pemerintah 1-5 

2 Deskripsi sebelum laporan keuangan 1-5 

3 Laporan pertanggung jawaban kepala 
pemerintah 

1-5 

4 Kebijakan akuntansi 1-5 

 

3.5 Teknik Pengolahan Data 

 Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan Alat bantu analisis yang 

yaitu program aplikasi statistik yaitu software SPSS (Statistics for Products and Services 

Solution) for windows versi 19. Sebelum mengadakan analisis data dilakukan juga 

pengujian data (pre-test) untuk menjaga agar data yang diperoleh sesuai dengan yang 

diharapkan. Beberapa uji dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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3.5.1 Uji validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument (Malhotra, 2009: 311). Sebuah instrument dikatakan valid 

apabila instrumen itu mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrument 

menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 

variabel yang dimaksud. Berdasarkan cara pengujiannya, validitas dibedakan menjadi 

dua macam yaitu validitas internal dan validitas eksternal. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisa faktor pada hasil pre 

test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO), Measures of Sampling Adequacy 

(MSA), Bartlett’s Test of Sphericiy, Anti Image Matrices, dan Faktor Loading of 

Component Matrix. 

3.5.2  Uji Reliabilitas 

 Syarat reliabilitas suatu instrument menurut kemantapan atau stabilitas hasil 

pengamatan dengan instrument. Reliabilitas instrument menunjuk pada satu pengertian 

bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga 

(Malhotra,2009: 309). 

 Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukan konsistensi dari alat ukur dalam 

mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Cara pengujian reliabilitas adalah 

dengan menguji suatu alat ukur untuk sekali pengambilan data (One Shot), dan salah satu 

metode yang digunakan adalah koefisien alpha (Crobanch Alpha) yang ada dalam 

program statistika (SPSS). Koefisien reliabilitas Crobanch Alpha berkisar antara 0 
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hingga 1, koefisien reliabilitas kurang dari 0.6 mengindikasikan reliabilitas kurang 

memuaskan dan jika diatas 0.6 maka dapat dikatakan data sudah reliable. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi 

normal atau tidak (Malhotra, 2009: 422). Dalam penulisan kali ini akan digunakan uji 

One Sample Kolmogorov – Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. 

Data dinyatakan terdistribusi normal apabila signifikansi lebih besar dari 5% atau 

0,05. 

3.5.4 Uji Hipotesis 

a. One Sample t-test 

One sample t test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel 

bebas (Priyatno, 2008: 88).Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu 

berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. 

 Kriteria pengujian berdasarkan Probabilitas : 

 Ho diterima jila P value ≥0.05 

 Ho ditolak jika P value <0.05 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat dan Profil Kabupaten Tangerang Selatan 

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia. 

Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 

2008. Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang.Rencana ini 

berawal dari keinginan warga di wilayah selatan untuk mensejahterakan 

masyarakat.Pada tahun 2000, beberapa tokoh dari kecamatan-kecamatan mulai menyebut 

Cipasera sebagai wilayah otonom.Warga merasa kurang diperhatikan Pemerintah 

Kabupaten Tangerang sehingga banyak fasilitas terabaikan. 

Pada 27 Desember 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Calon kota otonom ini 

terdiri atas tujuh kecamatan, yakni, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, 

Cisauk, dan Setu. Wilayah ini berpenduduk sekitar 966.037 jiwa.Pada masa penjajahan 

Belanda, wilayah ini masuk ke dalam Karesidenan Batavia dan mempertahankan 

karakteristik tiga etnis, yaitu Suku Sunda, Suku Betawi, dan Suku Tionghoa. 

Pada 22 Januari 2007, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tangerang menetapkan Kecamatan Ciputat sebagai pusat pemerintahan 

Tangerang Selatan. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Endang Sujana, Ciputat 

dipilih secara aklamasi. 
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Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi 

bagian dari wilayah Propinsi Banten.Terletak pada posisi geografis cukup strategis. Di 

sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Jakarta dan Kota 

Tangerang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten 

Bogor. Sedangkan di bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang. 

Jarak antara Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia, Jakarta, 

sekitar 30 km, yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam. Keduanya dihubungkan 

dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama 

lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.Dari 200 Juta lebih 

penduduk Indonesia, mayoritas terkonsentrasi di kedua pulau tersebut (Pulau Jawa 120 

juta jiwa dan Sumatera 40 juta jiwa). 

Luas wilayah Kabupaten Tangerang 111.038 ha.Dibagi ke dalam 29 kecamatan 

dan 316 desa.Wilayah Tangerang juga dibagi ke dalam tiga wilayah pusat pertumbuhan, 

yaitu Serpong, Balaraja dan Tigaraksa serta Teluknaga.Pusat Pertumbuhan Serpong 

meliputi enam kecamatan, yaitu Serpong, Ciputat, Pondok Aren, Legok dan Curug yang 

menjadi pusat pertumbuhan pemukiman. 

4.1.2 Profil Kecamatan Ciputat 

Ciputat adalah sebuah kecamatan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 

Indonesia. Sebelum Kota Tangerang Selatan menjadi kota otonom, Ciputat merupakan 

kecamatan dari KabupatenTangerang.  

Kecamatan Ciputat terletak di sebelah selatan kabupaten Tangerang, luas 

Kecamatan Ciputat ini adalah 3.626 Ha, dengan letak ketinggian dari permukaan laut 44 

m dan memiliki curah hujan rata – rata 2000 – 3000 mm / tahun.Kecamatan Ciputat 
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terdiri dari 7 kelurahan yaitu, Ciputat, Cipayung, Serua, Sawah Lama, Sawah Baru, 

Serua Indah, dan Jombang. 

Kecamatan Ciputat memiliki beberapa pusat pendidikan, di antaranya beberapa 

sekolah-sekolah negeri mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Keberadaannya pun juga didukung dengan adanya beberapa sekolah-sekolah 

swasta, mulai dari Taman Kanak-kanak,(TK) hingga SMA. 
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4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Profil Responden 

a) Jenis Kelamin Responden 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Sumber: Data primer diolah 

 

 Dari hasil pengolahan kuisioner, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin laki-laki memiliki persentase sebesar 54% dari total responden yang berjumlah 

100 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebesar 46%. Dari 

data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

laki-laki. 
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b) Usia Responden 

Gambar 4.2 Usia Responden 

 

Sumber: Data primer diolah 

 

Dari Gambar 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden yang berusia 35-44 tahun karena memiliki persentase 

terbesar yaitu sebesar 37%, sedangkan responden yang berusia Di atas 44 tahun memiliki 

persentase terkecil yaitu sebesar 10%. 
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c) Pendidikan Terakhir Responden 

Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir Responden 

 

Sumber: Data primer diolah 

 

 Dari hasil pengolahan kuisioner yang didapat dari 100 responden yang ditunjukan 

pada Gambar 4.3 tersebut, maka dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat 

pendidikan terakhir S1 memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 54%. 
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d) Pekerjaan Responden 

Gambar 4.4 Pekerjaan Responden 

 

Sumber: Data primer diolah 

 

Dari hasil pengolahan kuisioner maka dapat dilihat pada gambar 4.4 tersebut 

bahwa responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri memiliki persentase sebesar 

52%, responden yang bekerja sebagai Akademisi (Pengajar) memiliki persentase sebesar 

28%, Dan responden yang merupakan Pelajar memiliki persentase sebesar 20%. Dari 

hasil di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini yaitu 

Pegawai Negeri. 
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4.2.2 Analisis Hasil Pre-Test 

 Uji validitas dan uji reliabilitas ini dilakukan terhadap 30 responden 

4.2.2.1 Uji Validitas Pre-Test 

 Dari perhitungan yang didapatkan pada Tabel 4.1. Informasi Kondisi Keuangan, 

Informasi Kondisi Ekonomi, Informasi Kepatuhan terhadap Peraturan, Informasi 

Kinerja, Informasi Perencanaan dan Penganggaran, dan Informasi Naratif dapat 

menjelaskan bahwa pernyataan yang ada dalam variabel tersebut dinyatakan tidak gugur 

bila mempunyai nilai analisis faktor > 0.5. 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Informasi Kondisi Keuangan, Informasi Kondisi Ekonomi, Informasi Kepatuhan 

terhadap Peraturan, Informasi Kinerja, dan Informasi Perencanaan dan Penganggaran. 

Variabel KMO Butir Pertanyaan Component 
Matrix 

Kesimpulan 

 
 

Informasi 
Kondisi 

Keuangan 

 
 

0.771 

Informasi Posisi aktiva, hutang 
dan aktiva bersih/ ekuitas 
pemerintah pada akhir periode 
pelaporan 

0.858 Valid 

Prediksi kebutuhan tambahan 
sumber keuangan 

0.731 Valid 

Perubahan aktiva bersih / ekuitas 0.748 Valid 

Rincian hasil operasional 
(pendapatan dan pengeluaran) 
pemerintah selama 1 periode 
pelaporan 

0.693 Valid 

Sumber dan penggunaan sumber 
daya (aliran kas masuk dan kas 
keluar) yang tercantum dalam 
laporan keuangan 

0.818 Valid 

Informasi mengenai Kemampuan 
pemerintah untuk memenuhi 
kewajiban jangka pendek dan 
jangka panjang 

0.801 Valid 

Rincian dan Analisis jumlah 
hutang pemerintah 

0.67 Valid 
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Variabel KMO Butir Pertanyaan Component 
Matrix 

Kesimpulan 

 
 

Informasi 
Kondisi 
Ekonomi 

 
 
 

0.699 

Nilai dan Sumber jasa potensial 
yang dikelola pemerintah 

0.679 Valid 

Prediksi pertumbuhan pemerintah 0.687 Valid 

Kondisi Ekonomi Makro 0.716 Valid 

Dampak aktivitas operasional 
pemerintah terhadap 
perekonomian 

0.722 Valid 

 
Informasi 
Kepatuhan 
terhadap 
Aturan 

 
 

0.72 

penggunaan Sumber daya harus 
sesuai dengan aturan 

0.731 Valid 

informasi Kecukupan kontribusi 
sumber daya untuk membiayai 
seluruh pengeluaran pemerintah  

0.707 Valid 

Laporan keuangan harus sesuai 
dengan Standar Akuntansi 
Pemerintah 

0.687 Valid 

  Perbandingan pengeluaran actual 
dengan anggaran  

0.777 Valid 

 
 
 
 

 
Informasi 
Kinerja 

 
 
 
 

 
0.656 

kinerja keuangan pemerintah 
tahun ini perlu dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya 

0.651 Valid 

Pelayanan (termasuk biaya jasa) 
yang diberikan pemerintah 

0.729 Valid 

Efisiensi program dan aktivitas 
pemerintah 

0.656 Valid 

Efektivitas program dan aktivitas 
pemerintah 

0.619 Valid 

Program janka pendek dan jangka 
panjang 

0.615 Valid 

 
 
 

Informasi 
Perencanaan 

dan 
Penganggaran 

 
 
 
 
 
0.772 

Rencana pemerintah 5 tahun ke 
depan 

0.885 Valid 

Rencana alokasi sumber daya 0.711 Valid 

Trend ketersediaan pendapatan 
yang akan datang untuk mendanai 
pengeluaran yang akan dating 

0.737 Valid 

Prediksi jumlah kontribusi sumber 
daya untuk mendukung aktivitas 
pemerintah 

0.938 Valid 

Prediksi keefektifan program dan 
aktivitas yang diusulkan 

0.61 Valid 

Prediksi kegagalan menyediakan 
sumber daya untuk operasional 
pemerintah 

0.71 Valid 

 
 

Informasi 
Naratif 

 
 

0.749 

Overview operasi pemerintah 0.801 Valid 

Deskripsi sebelum laporan 
keuangan 

0.738 Valid 

Laporan pertanggung jawaban 
kepala pemerintah 

0.753 Valid 

Kebijakan akuntansi 0.734 Valid 

Sumber: Data primer diolah 
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Dari hasil tabel 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan untuk hasil KMO dari 6 variabel yaitu Informasi Kondisi Keuangan, Informasi 

Kondisi Ekonomi, Informasi Kepatuhan terhadap Peraturan, Informasi Kinerja, 

Informasi Perencanaan dan Penganggaran, dan Informasi Naratif telah menunjukan 

bahwa analisa ini dapat diproses lebih lanjut karena memiliki nilai KMO lebih besar dari 

0.5. 

4.2.2.2 Uji Reliabilitas Pre-Test 

Berdasarkan perhitungan yang didapatkan pada tabel 4.2 mengenai Informasi 

Kondisi Keuangan, Informasi Kondisi Ekonomi, Informasi Kepatuhan terhadap 

Peraturan, Informasi Kinerja, Informasi Perencanaan dan Penganggaran, dan Informasi 

Naratif dapat dilihat bahwa setiap pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-

masing variabel adalah konsisten dan variabel-variabel tersebut dapat dihandalkan 

(reliable) bila memiliki nilai Cronbach Alpha > 0.6. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Reliabilitas Pre-Test 

Variabel 

Jumlah Item 

Pernyataan 

Cronbach's 

Alpha Kesimpulan 

Informasi Kondisi Keuangan 7 0.85 Reliabel 

Informasi Kondisi Ekonomi 4 0.688 Reliabel 

Informasi Kepatuhan terhadap Aturan 4 0.789 Reliabel 

Informasi Kinerja 5 0.74 Reliabel 

Informasi Perencanaan dan Penganggaran 6 0.681 Reliabel 

Informasi Naratif 4 0.761 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan dalam 

kuisioner memiliki nilai Cronbach’s Alpha masing-masing ≥ 0.6, maka dengan itu dapat 
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disimpulkan bahwa hasil Pre-Test terhadap variable Informasi Kondisi Keuangan, 

Informasi Kondisi Ekonomi, Informasi Kepatuhan terhadap Aturan, Informasi Kinerja, 

Informasi Perencanaan dan Penganggaran, dan Informasi Naratif telah memenuhi syarat 

reliabilitas data. 

4.2.3 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.7 Means Score 
 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Informasi_Kondisi_Keuangan 7 2.23 2.93 2.5971 .30614 
Informasi_Kondisi_Ekonomi 4 3.40 3.67 3.5500 .14071 
Informasi_Kepatuhan_terhada
p_aturan 

4 3.48 3.76 3.6025 .13961 

Informasi_kinerja 5 3.31 3.47 3.3960 .06542 
Informasi_perencanaan_dan_
penganggaran 

6 2.67 3.14 2.9167 .15319 

Informasi_Naratif 4 3.12 3.46 3.2925 .14863 
Valid N (listwise) 4     

 
Sumber : Data primer diolah 

Terdapat enam variable dalam penelitian yang memiliki jumlah pertanyaan yang berbeda 

di setiap variable, deskriptif dari setiap variable yaitu: 

1. Informasi Kondisi Keuangan memiliki nilai minimum sebesar 2.23 yang artinya 

adalah posisi terendah jika masyarakat merasa kurang membutuhkan informasi 

kondisi keuangan, dan Nilai Maximum yang dimiliki sebesar 2.93 artinya nilai 

tertinggi jika masyarakat merasa cukup membutuhkan informasi kondisi 

keuangan. 

2. Informasi Kondisi Ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 3.40 yang artinya 

adalah posisi terendah jika masyarakat merasa cukup membutuhkan informasi 

kondisi ekonomi, dan Nilai Maximum yang dimiliki sebesar 3.67 artinya nilai 
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tertinggi jika masyarakat merasa sangat membutuhkan informasi kondisi 

ekonomi. 

3. Informasi Kepatuhan terhadap Aturan memiliki nilai minimum sebesar 3.48 yang 

artinya adalah posisi terendah jika masyarakat merasa cukup membutuhkan 

informasi kepatuhan terhadap aturan, dan Nilai Maximum yang dimiliki sebesar 

3.76 artinya nilai tertinggi jika masyarakat merasa sangat membutuhkan 

informasi kepatuhan terhadap aturan. 

4. Informasi Kinerja memiliki nilai minimum sebesar 3.31 yang artinya adalah 

posisi terendah jika masyarakat merasa cukup membutuhkan informasi kinerja, 

dan Nilai Maximum yang dimiliki sebesar 3.47 artinya nilai tertinggi jika 

masyarakat merasa membutuhkan informasi kinerja. 

5. Informasi Perencanaan dan Penganggaran memiliki nilai minimum sebesar 2.67 

yang artinya adalah posisi terendah jika masyarakat merasa kurang membutuhkan 

informasi kondisi perencanaan dan penganggaran, dan Nilai Maximum yang 

dimiliki sebesar 3.14 artinya nilai tertinggi jika masyarakat merasa cukup 

membutuhkan informasi kondisi perencanaan dan penganggaran. 

6. Informasi Naratif memiliki nilai minimum sebesar 3.12 yang artinya adalah 

posisi terendah jika masyarakat merasa cukup membutuhkan informasi kondisi 

Naratif, dan Nilai Maximum yang dimiliki sebesar 3.46 artinya nilai tertinggi 

juka masyarakat merasa membutuhkan informasi Naratif. 

 

4.2.4 Analisis Hasil Data Penelitian 

 Uji validitas dan uji reliabilitas keseluruhan objek penelitian dilakukan terhadap 

100 responden. 
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4.2.4.1 Uji Validitas Keseluruhan 

Dari perhitungan yang didapatkan pada tabel, Informasi Kondisi Keuangan, 

Informasi Kondisi Ekonomi, Informasi Kepatuhan terhadap Peraturan, Informasi 

Kinerja, Informasi Perencanaan dan Penganggaran, dan Informasi Naratif dapat 

menjelaskan bahwa pernyataan yang ada dalam variabel tersebut dinyatakan tidak gugur 

bila mempunyai nilai analisis faktor (KMO) > 0.5 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas Keseluruhan 

Informasi Kondisi Keuangan, Informasi Kondisi Ekonomi, Informasi Kepatuhan 

terhadap Peraturan, Informasi Kinerja, Informasi Perencanaan dan Penganggaran, dan 

Informasi Naratif 

Variabel KMO Butir Pertanyaan 
Component 

Matrix 
Kesimpulan 

Informasi 
Kondisi 
Keuangan 

0.637 

Informasi Posisi aktiva, hutang dan 
aktiva bersih/ ekuitas pemerintah pada 
akhir periode pelaporan 0.61 Valid 

  
Prediksi kebutuhan tambahan sumber 
keuangan 0.684 Valid 

  Perubahan aktiva bersih / ekuitas 0.686 Valid 

  

Rincian hasil operasional (pendapatan 
dan pengeluaran) pemerintah selama 1 
periode pelaporan 0.599 Valid 

  

Sumber dan penggunaan sumber daya 
(aliran kas masuk dan kas keluar) yang 
tercantum dalam laporan keuangan 0.639 Valid 

  

Informasi mengenai Kemampuan 
pemerintah untuk memenuhi kewajiban 
jangka pendek dan jangka panjang 0.649 Valid 

  
Rincian dan Analisis jumlah hutang 
pemerintah 0.612 Valid 
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Variabel KMO Pertanyaan 
Component 

Matrix Kesimpulan 

Informasi 
Kondisi 
Ekonomi 

0.653 
Nilai dan Sumber jasa potensial yang 
dikelola pemerintah 0.619 Valid 

  Prediksi pertumbuhan pemerintah 0.666 Valid 

  Kondisi Ekonomi Makro 0.616 Valid 

  
Dampak aktivitas operasional 
pemerintah terhadap perekonomian 0.696 Valid 

Informasi 
Kepatuhan 
terhadap Aturan 

0.657 
penggunaan Sumber daya harus sesuai 
dengan aturan 0.624 Valid 

  

informasi Kecukupan kontribusi 
sumber daya untuk membiayai seluruh 
pengeluaran pemerintah  0.665 Valid 

  
Laporan keuangan harus sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintah 0.612 Valid 

  
Perbandingan pengeluaran actual 
dengan anggaran  0.705 Valid 

Informasi 
Kinerja 

0.71 

kinerja keuangan pemerintah tahun ini 
perlu dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya 0.687 Valid 

  
Pelayanan (termasuk biaya jasa) yang 
diberikan pemerintah 0.733 Valid 

  
Efisiensi program dan aktivitas 
pemerintah 0.693 Valid 

  
Efektivitas program dan aktivitas 
pemerintah 0.675 Valid 

  
Program janka pendek dan jangka 
panjang 0.858 Valid 

Informasi 
Perencanaan dan 
Penganggaran 

0.745 Rencana pemerintah 5 tahun ke depan 0.769 Valid 

  Rencana alokasi sumber daya 0.756 Valid 

  

Trend ketersediaan pendapatan yang 
akan datang untuk mendanai 
pengeluaran yang akan dating 0.721 Valid 

  

Prediksi jumlah kontribusi sumber 
daya untuk mendukung aktivitas 
pemerintah 0.738 Valid 

  
Prediksi keefektifan program dan 
aktivitas yang diusulkan 0.713 Valid 

  

Prediksi kegagalan menyediakan 
sumber daya untuk operasional 
pemerintah 0.763 Valid 

Informasi 
Naratif 

0.713 Overview operasi pemerintah 0.694 Valid 

  Deskripsi sebelum laporan keuangan 0.698 Valid 

  
Laporan pertanggung jawaban kepala 
pemerintah 0.73 Valid 

  Kebijakan akuntansi 0.739 Valid 
 

Sumber: Data primer diolah 
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Dari hasil Tabel 4.3 tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan untuk hasil KMO dari keenam variabel Informasi Kondisi 

Keuangan, Informasi Kondisi Ekonomi, Informasi Kepatuhan terhadap Peraturan, 

Informasi Kinerja, Informasi Perencanaan dan Penganggaran, dan Informasi Naratif, 

semuanya memiliki nilai KMO diatas 0.5, jadi nilai analisis faktor keenam variabel 

tersebut telah memenuhi syarat. 

Selanjutnya juga dari Tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa variabel 

Informasi Kondisi Keuangan, Informasi Kondisi Ekonomi, Informasi Kepatuhan 

terhadap Peraturan, Informasi Kinerja, Informasi Perencanaan dan Penganggaran, dan 

informasi naratif dilihat dari component matrix faktor loadings secara keseluruhan data 

semuanya memiliki nilai lebih dari 0.5. Jadi dari analisis secara keseluruhan dari keenam 

variabel dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke penelitian selanjutnya, karena telah 

memenuhi syarat yaitu nilai analisis faktor lebih dari 0.5. 

4.2.4.2. Uji Reliabilitas Keseluruhan 

 Berdasarkan perhitungan yang didapat pada tabel Informasi Kondisi 

Keuangan, Informasi Kondisi Ekonomi, Informasi Kepatuhan terhadap Peraturan, 

Informasi KinerjaInformasi Perencanaan dan Penganggaran, dan Informasi Naratif dapat 

dilihat bahwa setiap pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing 

variabel adalah konsisten dan variabel-variabel tersebut dapat dihandalkan (reliable) bila 

memiliki nilai Cronbach Alpha > 0.6. 
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Tabel 4.4 Hasil Pengujian Reliabilitas Keseluruhan 

Variabel 

Jumlah Item 

Pernyataan 

Cronbach's 

Alpha Kesimpulan 

Informasi Kondisi Keuangan 7 0.622 Reliabel 

Informasi Kondisi Ekonomi 4 0.656 Reliabel 

Informasi Kepatuhan terhadap Aturan 4 0.662 Reliabel 

Informasi Kinerja 5 0.739 Reliabel 

Informasi Perencanaan dan 

Penganggaran 6 0.65 Reliabel 

Informasi Naratif 4 0.718 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah 

 

 Berdasarkan hasil Tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa variabel Informasi 

Kondisi Keuangan, Informasi Kondisi Ekonomi, Informasi Kepatuhan terhadap 

Peraturan, Informasi Kinerja, Informasi Perencanaan dan Penganggaran, dan Informasi 

Naratif dapat dinyatakan jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan semua variabel 

dapat dinyatakan reliable karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0.6. 
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4.2.5 Uji Asumsi Klasik 

4.2.5.1 Uji Normalitas 

 Dalam pengujian normalitas ini peneliti ingin mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi antara variabel terikat (dependent variabel) dan variabel bebasnya 

(independent variabel) terdistribusi secara normal atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan 

metode statistik maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Pengujian Normalitas 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statisti
c Df Sig. Statistic df Sig. 

Informasi_Kondisi_Ke
uangan 

.064 100 .200* .986 100 .352 

Informasi_Kondisi_Ek
onomi 

.087 100 .057 .967 100 .012 

Informasi_Kepatuhan_
terhadap_aturan 

.084 100 .081 .965 100 .010 

Informasi_kinerja .072 100 .200* .970 100 .023 
Informasi_perencanaan
_dan_penganggaran 

.071 100 .200* .978 100 .087 

Informasi_Naratif .084 100 .076 .969 100 .018 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 
Sumber:Data primer diolah 

 Berdasarkan Tabel 4.5 Uji Normalitas tersebut dapat dilihat dan disimpulkan 

bahwa masing-masing variabel terdistribusi Normal, karena Tingkat Signifikansi pada 

Kolmogoro-Smirnov ≥ 0.05. 
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4.2.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 One Sample t-test 

Jika P value ≥0.05 maka Ho diterima (Priyatno, 2008: 91). Hasilnya dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6 Hasil Uji One Sample t-test 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3.5                                     

T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Informasi_Kondisi_Keua
ngan 

-
13.779 

99 .000 -.90286 -1.0329 -.7728 

Informasi_Kondisi_Ekon
omi 

.616 99 .539 .05000 -.1109 .2109 

Informasi_Kepatuhan_ter
hadap_aturan 

1.290 99 .200 .10250 -.0552 .2602 

Informasi_kinerja -1.082 99 .282 -.10400 -.2948 .0868 
Informasi_perencanaan_d
an_penganggaran 

-6.648 99 .000 -.55500 -.7207 -.3893 

Informasi_Naratif -2.037 99 .044 -.20500 -.4047 -.0053 
 

Sumber: Data primer diolah 

 Dari Tabel 4.6 nilai Sig. Informasi Kondisi keuangan sebesar 0.000 dan kurang 

dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak. Ini memiliki kesimpulan bahwa Informasi 

kondisi keuangan diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah. 

 Selanjutnya nilai Sig. Informasi Kondisi Ekonomi sebesar 0.539 dan lebih dari 

0,05 (0,539 ≥ 0,05), maka Ho diterima. Ini memiliki kesimpulan bahwa Informasi 

kondisi ekonomi tidak diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah. 
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 Selanjutnya nilai Sig. Informasi Kepatuhan terhadap Aturan sebesar 0.200 dan 

lebih dari 0,05 (0,200 ≥ 0,05), maka Ho diterima. Ini memiliki kesimpulan bahwa 

Informasi kepatuhan terhadap aturan tidak diperlukan dalam laporan keuangan 

pemerintah. 

 Selanjutnya nilai Sig. Informasi Kinerja sebesar 0.282 dan lebih dari 0,05 (0,282 

≥ 0,05), maka Ho diterima. Ini memiliki kesimpulan bahwa Informasi kinerja tidak 

diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah. 

 Selanjutnya nilai Sig. Informasi Perencanaan dan Penganggaran sebesar 0.000 

dan lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak. Ini memiliki kesimpulan 

bahwa Informasi perencanaan dan penganggaran diperlukan dalam laporan keuangan 

pemerintah. 

 Selanjutnya nilai Sig. Informasi Naratif sebesar 0.044 dan lebih kecil dari 0,05 

(0,044 < 0,05), maka Ho ditolak. Ini memiliki kesimpulan bahwa Informasi naratif 

diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah. 
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4.3 Implikasi Manajerial 

Ada beberapa masukan yang diberikan peneliti kepada manajerial untuk bisa menjadi 

pertimbangan pemerintah supaya menjadi lebih baik.Dilihat dari hasil One Sample t-test 

terdapat tiga variabel yang dibutuhkan masyarakat dalam laporan keuangan, yaitu: 

, yaitu : 

1. Informasi kondisi keuangan, maka diharapkan pemerintah dapat memberikan 

informasi kondisi keuangan yang andal dan dapat dipercaya agar masyarakat 

serta pihak-pihak lain yang menggunakan laporan keuangan mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. 

 

2. Informasi Perencanaan dan penganggaran, diharapkan pemerintah dapat 

memberikan informasi pada saat perencanaaan pembuatan anggaran agar 

masyarakat dapat mengetahui besarnya anggaran dalam mengembangkan 

infrastruktur dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

 
 

3. Informasi Naratif, diharapkan masyarakat dapat memberikan penjelasan yang 

lengkap mengenai pelaporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat 

mengetahui dan memahami laporan keuangan pemerintah secara lebih lengkap 

dan akurat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis kebutuhan 

informasi laporan keuangan pemerintah (Pemerintah Daerah Kecamatan Ciputat, 

Tangerang Selatan).maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil analisis One Sample T-test pada variabel didapat kesimpulan 

bahwa Informasi Kondisi Keuangan, Informasi Perencanaan dan Penganggaran, dan 

Informasi Naratif diperlukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka 

saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah: 

1. Kepada para peneliti berikutnya untuk dapat lebih mengembangkan penelitian ini 

dengan memodifikasi variabel dengan menambah jumlah informasi laporan 

keuangan dan Memperluas Objek penelitian, tidak hanya pada lingkup kecamatan 

namun dapat dilakukan di kabupaten atau beberapa kota. 

2. Kepada masyarakat Ciputat diharapkan dapat lebih peduli terhadap laporan 

keuangan pemerintah daerah Ciputat, dengan cara melihat dan memahami 

informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut, Sehingga 

masyarakat dapat mengetahui perkembangan infrastruktur dan perekonomian 

Daerah Ciputat. 
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LAMPIRAN 1 : UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS (PRE-TEST) 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Informasi Kondisi Keuangan 

Validitas 

KMO and Bartlett's Test a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .771 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 85.629 

df 21 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 

 

Anti-image Matrices  

 
VAR0000

1 

VAR0000

2 

VAR0000

3 

VAR0000

4 

VAR0000

5 

VAR0000

6 

VAR0000

7 

Anti-image 

Covariance 

VAR00001 .415 -.170 -.068 -.095 -.015 -.090 -.093 

VAR00002 -.170 .529 -.024 .129 -.133 -.091 .124 

VAR00003 -.068 -.024 .592 -.180 -.045 -.103 .186 

VAR00004 -.095 .129 -.180 .499 -.194 .076 -.035 

VAR00005 -.015 -.133 -.045 -.194 .356 -.081 -.091 

VAR00006 -.090 -.091 -.103 .076 -.081 .381 -.195 

VAR00007 -.093 .124 .186 -.035 -.091 -.195 .505 

Anti-image Correlation VAR00001 .858a -.363 -.137 -.209 -.038 -.226 -.202 

VAR00002 -.363 .731a -.043 .251 -.306 -.203 .241 

VAR00003 -.137 -.043 .748a -.331 -.098 -.217 .341 

VAR00004 -.209 .251 -.331 .693a -.460 .175 -.070 

VAR00005 -.038 -.306 -.098 -.460 .818a -.220 -.215 

VAR00006 -.226 -.203 -.217 .175 -.220 .801a -.444 

VAR00007 -.202 .241 .341 -.070 -.215 -.444 .670a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Reliability 

 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.850 7 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Informasi Kondisi Ekonomi 

Validitas 

KMO and Bartlett's Test a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .699 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 17.505 

df 6 

Sig. .008 

a. Based on correlations 
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Anti-image Matrices  

 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 

Anti-image Covariance VAR00008 .716 -.234 -.237 -.042 

VAR00009 -.234 .723 -.058 -.225 

VAR00010 -.237 -.058 .776 -.155 

VAR00011 -.042 -.225 -.155 .797 

Anti-image Correlation VAR00008 .679a -.325 -.317 -.056 

VAR00009 -.325 .687a -.077 -.296 

VAR00010 -.317 -.077 .716a -.196 

VAR00011 -.056 -.296 -.196 .722a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.688 4 
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3. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Informasi Kepatuhan terhadap 

Peraturan 

Validitas 

KMO and Bartlett's Test a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .720 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 36.324 

df 6 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 

 

Anti-image Matrices  

 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 

Anti-image Covariance VAR00012 .570 -.003 -.187 -.245 

VAR00013 -.003 .561 -.275 -.089 

VAR00014 -.187 -.275 .467 -.043 

VAR00015 -.245 -.089 -.043 .662 

Anti-image Correlation VAR00012 .731a -.005 -.361 -.398 

VAR00013 -.005 .707a -.538 -.146 

VAR00014 -.361 -.538 .687a -.078 

VAR00015 -.398 -.146 -.078 .777a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.789 4 

 

 

4. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Informasi Kinerja 

Validitas 

 

KMO and Bartlett's Test a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .656 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 50.641 

df 10 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 

 

Anti-image Matrices  

 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 

Anti-image Covariance VAR00016 .850 -.177 .076 -.068 .022 

VAR00017 -.177 .457 -.021 -.147 -.227 

VAR00018 .076 -.021 .377 -.245 -.183 

VAR00019 -.068 -.147 -.245 .400 .133 

VAR00020 .022 -.227 -.183 .133 .567 

Anti-image Correlation VAR00016 .651a -.284 .134 -.117 .031 

VAR00017 -.284 .729a -.051 -.343 -.447 

VAR00018 .134 -.051 .656a -.632 -.396 

VAR00019 -.117 -.343 -.632 .619a .279 

VAR00020 .031 -.447 -.396 .279 .615a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Reliability 

 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.740 5 

 

5. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Informasi Perencanaan dan 

Penganggaran 

Validitas 

KMO and Bartlett's Test a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .772 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 166.524 

df 15 

Sig. .000 

a. Based on correlations 
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Anti-image Matrices  

 
VAR000

21 

VAR000

22 

VAR000

23 

VAR000

24 

VAR000

25 

VAR00

026 

Anti-image Covariance VAR00021 .152 -.013 -.107 -.046 .069 -.011 

VAR00022 -.013 .037 -.042 -.029 -.046 -.037 

VAR00023 -.107 -.042 .336 .057 .115 .050 

VAR00024 -.046 -.029 .057 .473 -.030 .011 

VAR00025 .069 -.046 .115 -.030 .785 .041 

VAR00026 -.011 -.037 .050 .011 .041 .047 

Anti-image Correlation VAR00021 .885a -.171 -.473 -.172 .199 -.135 

VAR00022 -.171 .711a -.378 -.221 -.270 -.897 

VAR00023 -.473 -.378 .737a .144 .223 .400 

VAR00024 -.172 -.221 .144 .938a -.049 .074 

VAR00025 .199 -.270 .223 -.049 .610a .216 

VAR00026 -.135 -.897 .400 .074 .216 .710a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Reliability 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.681 6 
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6. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Informasi Naratif 

Validitas 

KMO and Bartlett's Test a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .749 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 28.236 

df 6 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 

 

Anti-image Matrices  

 VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 

Anti-image Covariance VAR00027 .813 -.186 -.013 -.081 

VAR00028 -.186 .575 -.166 -.199 

VAR00029 -.013 -.166 .633 -.222 

VAR00030 -.081 -.199 -.222 .575 

Anti-image Correlation VAR00027 .801a -.271 -.018 -.119 

VAR00028 -.271 .738a -.275 -.346 

VAR00029 -.018 -.275 .753a -.368 

VAR00030 -.119 -.346 -.368 .734a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Reliability 

 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics  

Analisis Kebutuhan Masyarakat.., Ratu Desy Purnamasari, Ak.-IBS, 2011



Cronbach's 

Alpha N of Items 

.761 4 

 

LAMPIRAN 2 : UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KESELURUHAN 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Informasi Kondisi Keuangan 

Validitas 

 

KMO and Bartlett's Test a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .637 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 76.911 

df 21 

Sig. .000 

a. Based on correlations 
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Anti-image Matrices  

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 

Anti-image 

Covariance 

VAR00001 .719 -.146 -.014 -.069 .055 -.265 -.228 

VAR00002 -.146 .844 -.002 -.001 -.207 -.058 .066 

VAR00003 -.014 -.002 .909 -.192 -.105 -.015 -.047 

VAR00004 -.069 -.001 -.192 .912 -.118 .060 .020 

VAR00005 .055 -.207 -.105 -.118 .740 -.190 -.186 

VAR00006 -.265 -.058 -.015 .060 -.190 .750 .026 

VAR00007 -.228 .066 -.047 .020 -.186 .026 .831 

Anti-image 

Correlation 

VAR00001 .610a -.188 -.018 -.086 .075 -.360 -.295 

VAR00002 -.188 .684a -.002 -.001 -.261 -.073 .079 

VAR00003 -.018 -.002 .686a -.211 -.128 -.018 -.054 

VAR00004 -.086 -.001 -.211 .599a -.143 .073 .023 

VAR00005 .075 -.261 -.128 -.143 .639a -.255 -.237 

VAR00006 -.360 -.073 -.018 .073 -.255 .649a .033 

VAR00007 -.295 .079 -.054 .023 -.237 .033 .612a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Reliability 
 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.622 7 
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2. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Informasi Kondisi Ekonomi 

Validitas 
KMO and Bartlett's Test a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .653 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 68.523 

df 6 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 

 
 

Anti-image Matrices  

 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 

Anti-image Covariance VAR00008 .647 -.294 .065 -.211 

VAR00009 -.294 .675 -.103 -.108 

VAR00010 .065 -.103 .887 -.212 

VAR00011 -.211 -.108 -.212 .721 

Anti-image Correlation VAR00008 .619a -.445 .086 -.309 

VAR00009 -.445 .666a -.133 -.155 

VAR00010 .086 -.133 .616a -.266 

VAR00011 -.309 -.155 -.266 .696a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 
Reliability 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.656 4 

3. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Informasi Kepatuhan terhadap 

Peraturan 

Validitas 
KMO and Bartlett's Test a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .657 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 73.378 

df 6 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 
 

Anti-image Matrices  

 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 

Anti-image Covariance VAR00012 .619 -.297 .059 -.204 

VAR00013 -.297 .649 -.077 -.114 

VAR00014 .059 -.077 .900 -.210 

VAR00015 -.204 -.114 -.210 .710 

Anti-image Correlation VAR00012 .624a -.469 .079 -.308 

VAR00013 -.469 .665a -.100 -.168 

VAR00014 .079 -.100 .612a -.263 

VAR00015 -.308 -.168 -.263 .705a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Reliability 

 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.662 4 

 

 
4. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Informasi Kinerja 

Validitas 

 

KMO and Bartlett's Test a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .710 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 123.634 

df 10 

Sig. .000 

a. Based on correlations 
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Anti-image Matrices  

 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 

Anti-image Covariance VAR00016 .698 -.282 -.091 .060 -.059 

VAR00017 -.282 .613 -.126 -.075 -.010 

VAR00018 -.091 -.126 .496 -.288 -.122 

VAR00019 .060 -.075 -.288 .589 -.056 

VAR00020 -.059 -.010 -.122 -.056 .868 

Anti-image Correlation VAR00016 .687a -.432 -.154 .094 -.076 

VAR00017 -.432 .733a -.229 -.125 -.014 

VAR00018 -.154 -.229 .693a -.532 -.186 

VAR00019 .094 -.125 -.532 .675a -.078 

VAR00020 -.076 -.014 -.186 -.078 .858a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 
Reliability 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.739 5 
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5. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Informasi Perencanaan dan 

Penganggaran 

Validitas 

 

KMO and Bartlett's Test a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .745 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 66.218 

df 15 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 

 
 

Anti-image Matrices  

 VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00026 

Anti-image 

Covariance 

VAR00021 .845 -.074 -.025 -.130 -.178 -.072 

VAR00022 -.074 .805 -.015 -.139 -.186 -.123 

VAR00023 -.025 -.015 .882 -.171 .003 -.157 

VAR00024 -.130 -.139 -.171 .817 .008 -.120 

VAR00025 -.178 -.186 .003 .008 .806 -.145 

VAR00026 -.072 -.123 -.157 -.120 -.145 .790 

Anti-image 

Correlation 

VAR00021 .769a -.090 -.029 -.156 -.215 -.088 

VAR00022 -.090 .756a -.018 -.171 -.231 -.154 

VAR00023 -.029 -.018 .721a -.202 .003 -.188 

VAR00024 -.156 -.171 -.202 .738a .010 -.149 

VAR00025 -.215 -.231 .003 .010 .713a -.182 

VAR00026 -.088 -.154 -.188 -.149 -.182 .763a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Reliability 
Case Processing Summary  

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.650 6 

 
6. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Informasi Naratif 

Validitas 

 

KMO and Bartlett's Test a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .713 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 82.938 

df 6 

Sig. .000 

a. Based on correlations 
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Anti-image Matrices  

 VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 

Anti-image Covariance VAR00027 .682 -.263 .034 -.156 

VAR00028 -.263 .613 -.135 -.174 

VAR00029 .034 -.135 .817 -.202 

VAR00030 -.156 -.174 -.202 .668 

Anti-image Correlation VAR00027 .694a -.407 .046 -.231 

VAR00028 -.407 .698a -.191 -.271 

VAR00029 .046 -.191 .730a -.274 

VAR00030 -.231 -.271 -.274 .739a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 
Reliability 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.718 4 
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LAMPIRAN 3 : UJI NORMALITAS 

 

Tests of Normality  

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

VAR00001 .064 100 .200* .986 100 .352 

VAR00002 .087 100 .057 .967 100 .012 

VAR00003 .084 100 .081 .965 100 .010 

VAR00004 .072 100 .200* .970 100 .023 

VAR00005 .071 100 .200* .978 100 .087 

VAR00006 .084 100 .076 .969 100 .018 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 
 

LAMPIRAN 4 : UJI ONE SAMPLE T-TEST 

 

One-Sample Test  

 

Test Value = 3.5                                      

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

VAR00001 -13.779 99 .000 -.90286 -1.0329 -.7728 

VAR00002 .616 99 .539 .05000 -.1109 .2109 

VAR00003 1.290 99 .200 .10250 -.0552 .2602 

VAR00004 -1.082 99 .282 -.10400 -.2948 .0868 

VAR00005 -6.648 99 .000 -.55500 -.7207 -.3893 

VAR00006 -2.037 99 .044 -.20500 -.4047 -.0053 
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LAMPIRAN 5 : MEANS SCORE 

1. Means Score Informasi Kondisi Keuangan 
Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 7 2.23 2.93 2.5971 .30614 

Valid N (listwise) 7     

 
2. Means Score Informasi Kondisi Ekonomi 

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X2 4 3.40 3.67 3.5500 .14071 

Valid N (listwise) 4     

 
3. Means Score Informasi Kepatuhan terhadap aturan 

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X3 4 3.48 3.76 3.6025 .13961 

Valid N (listwise) 4     

 
4. Means Score Informasi Kinerja 

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X4 5 3.31 3.47 3.3960 .06542 

Valid N (listwise) 5     

 
5. Means Score Informasi Perencanaan dan Penganggaran 

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X5 6 2.67 3.14 2.9167 .15319 

Valid N (listwise) 6     

 
6.Means Score Informasi Naratif 

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X6 4 3.12 3.46 3.2925 .14863 

Valid N (listwise) 4     
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