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KATA PENGANTAR

Penerbitan “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publik” (ITRev), Volume 2 Nomor 2, 2017 sebagai media jurnal ilmiah bertujuan untuk dapat memberikan
inspirasi bagi terwujudnya transformasi tata kelola Sistem Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publik yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan values organisasi yang menekankan learning organization
untuk selalu bertransformasi menjadi yang terbaik dalam pengelolaan perbendaharaan Negara sebagaimana
visi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu to be a world-class state treasury manager.
Dasar penerbitan ITRev adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP269/PB/2016 dan memiliki International Standard Serial Number (ISSN) No.2527-2721. Hal yang hendak
disasar dalam penerbitan ITRev adalah pengembangan budaya ilmiah dalam keorganisasian yang
mengedepankan nilai research-based policy. Budaya kerja dimaksud menempatkan penelitian dan
pengembangan (research and development) sebagai piranti dalam menetaskan simpul-simpul gagasan strategis
dan inovasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari output dan outcome.
Orientasi outward-looking diperlukan untuk mengakomodasi dinamika modernisasi tata kelola
Perbendaharaan dan Keuangan Negara yang sangat dinamis guna memperkaya perspektif dan spektrum
keorganisasian yang andal. Mengimitasi konsepsi business-like governance ke dalam tata kelola publik untuk
mewujudkan suatu konsepsi kaizen — suatu kreasi nilai continuous improvement, ITRev diharapkan dapat
memberikan peran dalam mewadahi dialog, komunikasi, sosialisasi, edukasi dan kulturisasi dalam suatu
kerangka perspektif ilmiah sebagai upaya mengakselerasi transformasi kelembagaan. ITRev Volume 2 Nomor
2, 2017 ini mengangkat beberapa karya tulis ilmiah diantaranya:
1.

Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Kementerian
Keuangan, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui LPSE
Kementerian Keuangan, dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi LPSE Kementerian Keuangan di
Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement dapat meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa.

2.

Strategi Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Belanja Subsidi Bunga Kredit Program di Ditjen
Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif kebijakan
dalam meningkatkan sistem pengendalian intern belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat
Jenderal Pebendaharaan, Kementerian Keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas
kebijakan yang harus dilakukan adalah pembuatan Sistem Informasi yang terintegrasi dalam verifikasi
dan ketepatan sasaran belanja subsidi bunga kredit program.

3.

Pengujian Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Web Intranet Perbendaharaan Berdasarkan
Ekspektasi Pengguna dan Kualitas Teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang
memengaruhi pengguna dalam menggunakan Web Intranet Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan berdasarkan ekspektasi pengguna dan kualitas teknologi. Hasil
iii
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penelitian menunjukkan bahwa niat memakai Web Intranet Perbendaharaan secara positif dan signifikan
dipengaruhi oleh kualitas informasi dan ekspektasi kinerja.
4.

Strategi Pengelolaan Risiko dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kas Negara. Penelitian ini bertujuan
untuk memetakan risiko, mengembangkan strategi dan mitigasi risiko terkait dengan kegiatan
pengelolaan uang negara yang dilakukan BUN. Hasil penelitian menemukan bahwa fluktuasi nilai tukar
mata uang merupakan faktor yang signifikan terhadap besaran pembayaran utang luar negeri pemerintah
dan tingkat suku bunga acuan dan pergerakan besaran kepemilikan SUN oleh investor asing merupakan
variabel yang berpengaruh terhadap pergerakan harga SUN di pasar sekunder. Sementara itu, fluktuasi
nilai tukar mata uang dan pergerakan harga SUN di pasar sekunder menjadi faktor penting dalam
pelaksanaan investasi yang dilakukan BUN dalam rangka pengelolaan kelebihan dan/ kekurangan kas.

5.

Analisis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Pendekatan Technology Acceptance
Model (TAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) oleh para pengguna pada Satker yang melaksanakan
piloting SAKTI lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dengan
menggunakan Technology Acceptance Model (TAM).

6.

Kebijakan Fiskal di Persimpangan, Pro Growth atau Pro Poor?. Penelitian ini bertujuan melihat dampak
kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan dan ketimpangan. Hasil penelitian menemukan bahwa selama
periode 1980 sampai dengan 2015 kebijakan fiskal cenderung mendorong pertumbuhan dibanding
pemerataan.
Substansi yang diangkat dalam ITRev Volume 2 Nomor 2, 2017 ini memiliki keragaman topik yang

diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif yang berkaitan secara langsung maupun tidak
langsung dalam pengembangan tugas pokok dan fungsi Perbendaharaan dan Keuangan Negara. Akhirnya, pada
kesempatan ini kami berharap ITRev ke depan senantiasa dapat memberikan kontribusi dalam meredesign tata
kelola Perbendaharaan dan Keuangan Negara yang modern serta memenuhi kaidah best practices.

Dewan Redaksi ITRev
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ABSTRAK

Implementation of e-procurement in Indonesia is based on
Presidential Decree no 54/2010 and its amendment. Ministry of
Finance has developed LPSE which serves e-procurement, but
not exclusively, to its offices in Indonesia by providing an office
in each province in Indonesia. Implementation of eprocurement aims to increase accountability, transparency,
effectiveness, efficiency and security of procurement. Using
qualitative approach and descriptive technique, this study
analyzes the implementation of e-procurement especially in
LPSE of Ministry of Finance in West Papua. The result of this
study shows that the implementation of e-procurement has met
its purposes, increasing accountability, transparency,
effectiveness, efficiency and security of procurement.
Implementasi e-procurement di Indonesia didasarkan pada
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
Kementerian Keuangan telah mengembangkan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menyediakan
layanan e-procurement bagi, tetapi tidak terbatas pada kantorkantor di lingkup Kementerian Keuangan dengan membentuk
kantor pada setiap provinsi di Indonesia. Implementasi eprocurement bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan
barang dan jasa. Dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif dan teknik deskriptif, penelitian ini menganalisis
implementasi e-procurement pada LPSE Kementerian
Keuangan di Papua Barat. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah
memenuhi tujuannya yaitu, meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan
barang dan jasa.

Halaman 1

ANALISIS PENERAPAN E-PROCUREMENT MENGGUNAKAN
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK: STUDI KASUS
PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KEMENTERIAN KEUANGAN PAPUA BARAT
Halaman 2 Cosmas Sakti Wijaya Adi

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta
perubahannya diamanatkan untuk dilaksanakan
secara elektronik. Sesuai amanat ini, Pemerintah
membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan
Pemerintah (LKPP) yang bertugas merumuskan
peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa
serta membentuk suatu Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE). LKPP
memberikan ruang bagi Kementerian/ Lembaga/
Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi
(K/L/D/I) untuk membentuk Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) dengan
menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) yang mengacu pada LKPP.

Kementerian Keuangan telah membentuk
LPSE pada masing-masing provinsi di Indonesia
untuk memberikan pelayanan pengadaan barang
dan jasa secara elektronik bagi kantor-kantor
vertikal Kementerian Keuangan dan kantor-kantor
pemerintahan lainnya yang ingin menggunakan
layanan tersebut. Salah satu kantor LPSE
Kementerian Keuangan adalah LPSE Kementerian
Keuangan Papua Barat. LPSE Kementerian
Keuangan Papua Barat memberikan pelayanan
pengadaan barang dan jasa bagi kantor-kantor
vertikal Kementerian Keuangan dan kantor
pemerintahan lainnya di wilayah Papua Barat yang
mencakup 12 kabupaten dan 1 kota.

Provinsi Papua Barat merupakan provinsi
yang
mempunyai
potensi
perkembangan
pembangunan yang tinggi. Wilayah yang luas, alam
yang indah dan kekayaan alam yang melimpah
menjadikan Papua sebagai wilayah Indonesia yang
kaya. Salah satu potensi tersebut adalah destinasi
wisata. Destinasi wisata di Papua Barat memicu
perkembangan pembangunan di bidang ekonomi.
Perkembangan dan potensi yang besar ini
memerlukan suatu sarana yang mendukung proses
pembangunan di Papua Barat yaitu proses
pengadaan barang dan jasa. LPSE Kementerian
Keuangan di Papua Barat merupakan salah satu
wadah untuk mendukung proses pengadaan
barang dan jasa di lingkup Kementerian Keuangan
di wilayah Provinsi Papua Barat.
Pembangunan di Papua Barat yang menjadi
salah satu prioritas pembangunan nasional
membawa konsekuensi mengalirnya dana APBN ke
wilayah Papua Barat. Aliran dana tersebut perlu
didukung dengan pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa yang akuntabel, transparan, efektif, efisien
dan aman sehingga tujuan pembangunan dapat
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tercapai. Keberadaan LPSE Kementerian Keuangan
di Papua Barat bertujuan untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Pertanyaan yang menarik untuk dicari jawabannya
adalah apakah Sistem Pengadaan Secara Elektronik
telah menyediakan pengadaan barang dan jasa
secara efektif dan efisien. Sistem Pengadaan
Barang dan Jasa secara elektronik yang efisien dan
efektif dapat menghasilkan barang-barang publik
yang lebih berkualitas sehingga dapat mengurangi
beban APBN dan dapat mendukung pembangunan
yang lebih baik di Papua Barat.

1.2. Batasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa topik merupakan
materi yang sangat luas dan kompleks cakupannya.
Oleh karena itu, penulis membatasi pembahasan
pada pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan
barang konstruksi melalui LPSE Kementerian
Keuangan Papua Barat periode 2012-2015.

1.3. Rumusan Masalah

Penelitian ini dibuat atas hasil observasi awal
atas keberadaan LPSE Kementerian Keuangan
Papua Barat. Beberapa masalah yang dibahas
dalam penelitian ini adalah: 1) apa dampak SPSE
yang dijalankan oleh LPSE dalam proses
pengadaan barang dan jasa di lingkup Kementerian
Keuangan; 2) apakah SPSE menyediakan
pengadaan barang dan jasa secara efektif dan
efisien; dan 3) apa kendala yang dihadapi dalam
penerapan SPSE pada LPSE Kementerian Keuangan
Papua Barat serta bagaimana solusinya.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian
ini adalah: 1) untuk mengetahui praktik
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui
LPSE Kementerian Keuangan; 2) untuk mengetahui
tingkat efisiensi dan efektivitas pengadaan barang
dan jasa melalui LPSE Kementerian Keuangan; 3)
untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi
LPSE Kementerian Keuangan di Papua Barat.
1.5. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil yang didapat dari
penelitian ini dapat memberikan masukan dan
saran bagi pengelolaan LPSE secara umum dan
LPSE Kementerian Keuangan secara khusus.
Penulis juga berharap penelitian ini dapat
memberikan masukan dalam peningkatan layanan
LPSE Kementerian Keuangan dan peningkatan
kualitas pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
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PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KEMENTERIAN KEUANGAN PAPUA BARAT
Cosmas Sakti Wijaya Adi

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teknologi informasi memanfaatkan internet
sebagai media penyampaian data guna mendorong
efisiensi pekerjaan dan mengurangi kesalahan
yang
mungkin
dilakukan
oleh
manusia.
Penggunaan sistem teknologi informasi pada
proses pengadaan barang dan jasa diharapkan
dapat mendorong efisiensi dalam pengadaan
barang dan jasa. Selain itu, keamanan
penyampaian informasi dan langkah-langkah
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
diharapkan juga meningkat sehingga dapat
mengurangi kesalahan dalam proses pengadaan
barang dan jasa.
2.1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sutedi (2012) dalam Nurchana, Haryono, &
Adiono (2014) menjelaskan bahwa pengadaan
barang dan jasa mencakup penjelasan dari seluruh
proses sejak awal perencanaan, persiapan,
perizinan, penentuan pemenang lelang, hingga
tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam
pengadaan barang, pekerjaan atau jasa. 1
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah
adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja
Perangkat Daerah/ Institusi (K/L/D/I) yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa. Kiswara (2011) dalam
Nugroho, Wanto, & Trisnawati (2015) menyatakan
bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah
merupakan usaha untuk memperoleh barang, jasa
dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang
menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah
maupun masyarakat. 2
Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang
dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan
barang/jasa meliputi:
a.

Barang
Barang dapat diartikan sebagai setiap benda
baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun
tidak
bergerak,
yang
dapat
1

2

A. R. Nurchana, et al., Efektivitas E-procurement
dalam
Pengadaan
Barang/Jasa.
Jurnal
Administrasi Publik, 2014, hlm. 355-359.
R. S. Nugroho, et al., Pengaruh Implementasi
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Eprocurement) terhadap Fraud Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Administrasi
Publik, 2015, hlm.1905-1911.

Halaman 3

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
dimanfaatkan oleh pengguna barang.

atau

b.

Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan konstruksi merupakan seluruh
pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan
konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lainnya. Pekerjaan konstruksi bangunan sendiri
meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian
kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata
lingkungan
beserta kelengkapannya untuk
mewujudkan suatu bangunan.
c.

Jasa Konsultasi
Jasa konsultasi merupakan jasa layanan
profesional yang membutuhkan keahlian tertentu
di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir (brainware).

d.

Jasa Lainnya
Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mengutamakan
keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa
konsultasi. Contoh jasa lainnya adalah jasa boga,
jasa impor/ekspor dan jasa penyedia tenaga kerja.
Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan
jasa pemerintah adalah (Yudiyatna, 2012): 3
a. Efisien
Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya
yang minimum untuk mencapai kualitas dan
sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk
mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum.
b. Efektif
Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus
sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah
ditetapkan serta memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya.
c. Transparan
Transparan berarti semua ketentuan dan
informasi mengenai pengadaan barang/jasa
bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh
penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh
masyarakat pada umumnya.
d. Terbuka dan Bersaing
Terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat
diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang
memenuhi
persyaratan/
kriteria
tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
3

H. Yudiyatna, Buku Saku Pengadaan Barang/
Jasa, 2012.
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Bersaing berarti pengadaan barang/jasa
harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di
antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa
yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga
dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan
secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang
mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam
pengadaan barang/jasa.
e.

Adil/ tidak diskriminatif

f.

Akuntabel

Adil/ tidak diskriminatif berarti adanya
perlakuan
yang
sama
dalam
pengadaan
barang/jasa bagi
semua calon
penyedia
barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional.

Akuntabel adalah salah satu prinsip
pengadaan barang/jasa yang berarti harus sesuai
dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan
pengadaan
barang/jasa
sehingga
dapat
dipertanggungjawabkan.

2.2. E-procurement

E-procurement merupakan proses pengadaan
barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara
elektronik terutama berbasis website atau internet
(Udoyono, 2012). 4 Willem (2012) dalam
Damayanti, Domai, & Wachid (2013) menyatakan
bahwa pengadaan secara elektronik merupakan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan
menggunakan jaringan elektronik (jaringan
internet atau intranet) atau Electronic data
interchange (EDI). 5 European Commission (2010)
menyatakan bahwa e-procurement merupakan
suatu proses penyelenggaraan pemerintahan
menggunakan
komunikasi
elektronik. 6
Eprocurement merujuk pada penggunaan informasi
yang berbasis internet dan teknologi komunikasi
untuk menjalankan proses pengadaan barang dan
jasa oleh pemerintah (Vaidya, Sajeev, & Callender,
2006). 7 Secara umum, e-procurement merupakan
4

5

6

7

K. Udoyono, E-procurement dalam Pengadaan
Barang
dan
Jasa
untuk
Mewujudkan
Akuntabilitas di Kota Yogyakarta, 2012.

Damayanti, et al., Penerapan E-procurement
dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di
Kabupaten Malang, Jurnal Administrasi Publik,
2013, hlm. 139-146.
European Commission, Green Paper on
Expanding the Use of E-Procurement in the EU,
2010.

K. Vaidya, et al., Critical Factors that Influence
E-procurement Implementation Success in the
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penggunaan media komunikasi elektronik yang
berupa internet sebagai media pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa.

Tabel 1. Perbedaan Pengadaan Barang dan Jasa
Konvensional dan Elektronik
Tahapan

Pengumuman
Pendaftaran dan
Pengambilan
dokumen

Konvensional

Elektronik

Melalui website
Datang langsung
(tatap muka)

Melalui Website
Download via web

Penjelasan
dokumen dan
perubahan
dokumen

• Datang langsung
(tatap muka)
• Adendum
disampaikan
manual

Dokumen
penawaran dan
pembukaan
dokumen
penawaran

• Bentuk hardcopy
• Sampul tersegel
• Disampaikan
secara langsung
ke panitia
• Dibuka
secara
manual

Evaluasi
penawaran

Evaluasi
kualifikasi

Pengumuman
pemenang
Sanggah hasil
lelang

• Cara
evaluasi
dilakukan
manual
oleh
panitia
• Berita
acara
datang langsung
(tatap muka)
Cara evaluasi
dilakukan manual
oleh panitia
Berita acara datang
langsung (tatap
muka)
Datang dan lihat
langsung
Datang langsung
(tatap muka) dan
surat menyurat

• Komunikasi online
(chatting)
• Berita
acara
tertuang
dalam
rekaman
komunikasi online
• Adendum
didownload via web
• Berbentuk softcopy
• Dokumen
disandikan
(encrypt)
• Dikirim (upload)
melalui web
• Dibuka (decrypt)
secara elektronik
• Cara
evaluasi
dilakukan manual
oleh
panitia
dengan
cara
mendownload file
penawaran
terlebih dahulu
• Berita
acara
diunduh
oleh
penyedia via web
Cara evaluasi
dilakukan manual
oleh panitia
Berita acara diunduh
oleh penyedia via
web
Diumumkan di web
dan dikirimkan via email
Komunikasi online

Sumber: hasil olahan penulis

Keunggulan e-procurement yang diharapkan
adalah (European Commission, 2010):

a. Meningkatkan
transparansi

akses

masyarakat

dan

Penggunaan internet dan teknologi informasi
sebagai basis e-procurement memberikan akses
yang luas bagi masyarakat umum maupun
penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti
lelang. Pencarian informasi lelang pengadaan
barang dan jasa pemerintah melalui internet bisa
dilakukan dengan cepat oleh para calon penyedia
barang. Hal ini akan meningkatkan akses penyedia
Public Sector, Journal of Public Procurement,
Volume 6, 2006, hlm. 70-99.
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barang dan jasa atas pengadaan barang dan jasa
yang dijalankan oleh pemerintah. Akses yang lebih
baik dapat mengurangi batasan-batasan dalam
pengadaan barang dan jasa, baik batasan tempat/
lokasi maupun zona waktu. Pengadaan barang dan
jasa pemerintah dapat diakses dan diikuti oleh
penyedia barang dan jasa di seluruh Indonesia.

Penggunaan internet sebagai basis eprocurement di samping memberikan keuntungan
bagi penyedia barang dan jasa, juga dapat
memberikan akses masyarakat dalam mengawasi
kinerja pemerintah terutama dalam pelaksanaan
APBN. Masyarakat dapat mengawasi proyek
pemerintah terutama dalam proses pengadaan
barang dan jasa pemerintah sehingga dapat
mendukung prinsip transparansi yang ingin
dicapai dalam proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah.
b. Mengurangi biaya administrasi baik material
maupun prosedural

Dibandingkan dengan proses pengadaan
barang dan jasa yang menggunakan kertas secara
manual, konsep e-procurement memberikan
keuntungan penghematan biaya administrasi baik
material maupun prosedural. Penghematan biaya
administrasi dapat dirasakan oleh pemerintah
maupun penyedia barang dan jasa. Berkas dan
dokumen pengadaan barang dan jasa yang dalam
paper based procurement harus disediakan dalam
bentuk hardcopy, dapat dihilangkan dan disimpan
dalam bentuk softcopy baik dalam cloud system
maupun offline system. Pengurangan biaya
administrasi juga terdapat dalam bentuk
pengurangan biaya pengiriman dokumen maupun
transportasi.

Pengurangan biaya yang dirasakan dalam
penerapan e-procurement adalah pemotongan
birokrasi pemerintahan dan prosedur pelelangan.
Cita-cita yang ingin dicapai dalam e-procurement
adalah pemotongan birokrasi dalam proses
pengadaan barang dan jasa sehingga waktu
pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa
khususnya dalam lelang maupun pembelian
menjadi lebih singkat sehingga dapat mendorong
percepatan belanja negara dan selanjutnya dapat
mendorong pembangunan ekonomi yang lebih
cepat dan baik.

c. Meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan
jasa

Penerapan
e-procurement
dapat
menghilangkan batasan-batasan informasi bagi
seluruh penyedia barang dan jasa. Transparansi
informasi pengadaan barang dan jasa mendorong
persaingan usaha oleh para penyedia barang dan
jasa dengan lebih kompetitif. Persaingan usaha
yang lebih baik dapat mendorong harga kontrak
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dalam penawaran pengadaan barang dan jasa
menjadi lebih efisien.

Neef (2001) dalam Rahayu, Saleh, & Prasetyo
(2013) memberikan pendapat bahwa paling tidak
terdapat delapan manfaat e-procurement yaitu: 8
a. Biaya transaksi yang lebih rendah;
b. Pemesanan yang lebih cepat;
c. Pilihan terhadap vendor yang lebih luas;
d. Proses
yang
terstandarisasi
sehingga
pengadaan barang lebih efisien;
e. Kontrol yang lebih baik terhadap proses
pengeluaran pengadaan barang dan tingkat
kepatuhan pegawai yang lebih baik;
f. Menyediakan akses internet yang lebih luas
kepada pembeli;
g. Kertas kerja yang lebih sedikit dan mengurangi
pengulangan prosedur administratif;
h. Membantu penyusunan ulang terhadap proses
pengadaan barang.

Siahaya (2012) dalam Nurchana (2014)
menyatakan tujuan e-procurement yaitu:
a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan
usaha;
c. Meningkatkan
tingkat
efisiensi
proses
pengadaan;
d. Mendukung proses monitoring dan audit;
e. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Willem (2012) dalam Damayanti, Domai, &
Wachid (2013) menyatakan bahwa E-procurement
mempunyai beberapa jenis yaitu:
1. E-tendering
E-tendering merupakan pemilihan penyedia
barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dan
diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang
terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.
2. E-bidding
E-bidding merupakan pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa dengan cara penyampaian
informasi dan/atau data pengadaan dari penyedia
barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai
dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan
melalui media elektronik.
3. E-catalogue

E-catalogue
adalah
sistem
informasi
elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi
teknis dan harga barang tertentu dari berbagai
penyedia barang dan jasa

8

Rahayu, et al., Implementasi Kebijakan Eprocurement untuk Mewujudkan Efisiensi dan
Transparansi, Jurnal Administrasi Publik
Fakultas
Ilmu
Administrasi
Universitas
Brawijaya, 2013.
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4. E-purchasing

E-purchasing adalah tata cara pembelian
barang dan jasa melalui sarana e-catalogue.

Pelaksanaan
e-procurement
yang
menggunakan teknologi informasi dalam proses
transaksi dan pertukaran informasi membutuhkan
sistem pengadaan barang dan jasa yang
terintegrasi sehingga pembangunan sistem
informasi teknologi yang terintegrasi mutlak
diperlukan. Sistem pengadaan barang dan jasa
memerlukan pula internet sebagai basis
komunikasi dari penyedia barang, masyarakat dan
pemerintah. E-procurement dapat dilaksanakan
dengan optimal dengan dukungan sumber daya
yang mencukupi. Sumber daya yang dibutuhkan
dalam pembangunan sistem e-procurement yang
memadai adalah:
1. Software
a. Sistem e-procurement

Sistem yang memadai dalam mendukung
e-procurement merupakan sistem yang berjalan
pada platform web based. Sistem ini merupakan
sistem yang mudah diaplikasikan dan murah.
Pengembang
sistem
tidak
memerlukan
pengembangan aplikasi khusus yang digunakan
untuk menjalankan sistem, namun dapat
menggunakan browser internet yang sudah ada
dalam sistem operasi.
b. Antivirus

Sistem yang memadai sebagai dasar eprocurement membutuhkan pula keamanan sistem.
Sistem keamanan tersebut tidak lepas dari
gangguan virus, cracker, maupun celah (bug)
sistem yang bisa dimanfaatkan dalam kejahatan
cyber (Ndikron, Suryaningsih, & Santoso, 2016).
2. Hardware
a. Komputer/Smartphone

Penggunaan web-based application dalam
e-procurement maupun platform membutuhkan
komputer maupun smartphone guna mengakses
informasi yang tersedia dan turut serta dalam
e-procurement. Kebutuhan komputer/smartphone
dalam rangka e-procurement diperlukan mengingat
proses e-procurement merupakan proses paperless
di mana semua proses dilaksanakan menggunakan
sistem teknologi informasi dengan internet sebagai
media pengiriman data.
b. Jaringan internet/telepon.

Jaringan internet merupakan salah satu
komponen pokok dalam proses pengadaan barang
dan jasa menggunakan sistem e-procurement.
Jaringan internet diperlukan sebagai media
penyampaian informasi, pengiriman dokumen
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maupun pengambilan
dokumen).

dokumen

(download

Jaringan telepon sebagai salah satu sumber
penyedia jaringan internet juga digunakan sebagai
solusi force majeur apabila sewaktu-waktu jaringan
internet mengalami gangguan. Jaringan telepon
juga digunakan sebagai media komunikasi secara
langsung apabila jaringan internet (surel, chatting)
tidak berfungsi.
c. Jaringan listrik
Jaringan listrik dibutuhkan tidak hanya oleh
sistem e-procurement tetapi juga oleh para
pengguna.

2.3. Efektivitas

Draft (2008) menyatakan bahwa efektivitas
merupakan tingkat pengukuran organisasi dalam
mencapai tujuan. 9 Satries (2011) dalam Nurchana,
Haryono, & Adiono (2014) menyatakan bahwa
efektivitas merupakan hubungan antara keluaran
dengan sasaran yang harus dicapai yaitu semakin
besar kontribusi keluaran yang dihasilkan
terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka
dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.
Sementara itu, Ulum (2009) dalam Nurchana,
Haryono, & Adiono (2014) menyatakan bahwa
efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar
biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai
tujuan tersebut, tetapi efektivitas hanya melihat
apakah suatu program atau kegiatan telah
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Besaran
kontribusi yang lebih besar dapat dimaknai sebagai
semakin efektif unit tersebut. Dapat ditarik suatu
pengertian bahwa efektivitas merupakan tingkat
pencapaian tujuan oleh suatu organisasi.
2.4. Efisiensi

Draft (2008) menyatakan bahwa efisiensi
berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya
ekonomi seminimal mungkin untuk mencapai
tujuan yang diinginkan. Menurut Hansen & Mowen
(2007) biaya merupakan satuan pengukuran
efisiensi yang paling penting. 10 Dalam perhitungan
efisiensi suatu organisasi dalam pencapaian tujuan,
biaya seminimal mungkin merupakan pengukuran
yang paling mudah. Namun, biaya bukanlah satusatunya satuan pengukuran efisiensi. Efisiensi
terkait pula dengan sumber daya ekonomi lainnya
seperti waktu, manusia dan sumber daya material
lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan
9
10

R. L. Draft, Organization Theory and Design
Tenth Edition, Cengage Learning, 2008.

Hansen, et al., Managerial Accounting, Thomson
South Western, 2007.
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bahwa efisiensi berkaitan dengan penggunaan
masukan minimal untuk mencapai tujuan.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah
pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Carbin
(1997) dalam Sujarweni (2014) penelitian
kualitatif
adalah
jenis
penelitian
yang
menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak
dapat dicapai dengan menggunakan prosedurprosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi
lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan
untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah,
tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas
sosial dan lain-lain.
Pendekatan kuantitatif digunakan untuk
menguji validitas dan reliabilitas survei yang
dilakukan. Survei dilakukan kepada pegawai yang
yang menjadi panitia lelang pada kantor-kantor
vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Papua
Barat dan kantor-kantor yang telah bekerja sama
dengan LPSE Kementerian Keuangan Papua Barat.

3.2. Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan
sekunder berupa data kualitatif. Data kualitatif
dianalisis dengan menggunakan metode analisis
deskriptif. Data primer diperoleh dengan
melakukan survei dengan instrumen wawancara
untuk mendapatkan tanggapan dari responden.
Survei dilakukan melalui wawancara dengan para
pegawai LPSE Kementerian Keuangan dan panitia
pengadaan barang dan jasa.

Kuesioner dibagikan kepada kantor-kantor
vertikal Kementerian Keuangan di Papua Barat.
Kuesioner sebanyak 30 buah telah disebar pada
tanggal 4 Februari 2016 dan 25 diantaranya telah
diisi dan dikembalikan. Kuesioner dibagikan
kepada seluruh panitia pengadaan barang dan jasa
atau pegawai pada kantor vertikal Kementerian
Keuangan di wilayah Papua Barat (populasi).
Materi kuesioner dibagi menjadi 4 bagian yaitu:
1) kemudahan operasi SPSE, 2) keamanan lelang
elektronik, 3) efisiensi dan transparansi, 4)
pelayanan yang diberikan LPSE.

Kuesioner tersebut diukur menggunakan
skala Likert sebagai skala untuk mengukur
interpretasi responden terhadap pernyataan dalam
kuesioner. Skala Likert digunakan untuk mengukur
tingkat setuju dan tidak setuju responden terhadap
suatu objek atau pernyataan. Skala Likert yang
digunakan dalam kuesioner penelitian ini
menggunakan lima respons yaitu Sangat Tidak
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Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-Ragu (RR),
Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

Terdapat dua pengujian data kuesioner yaitu
uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas
dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate
antara masing-masing skor indikator dengan total
skor konstruk (Ghozali, 2013). 11 Uji validitas
dilakukan menggunakan metode uji dua arah (2tailed) dengan koefisien korelasi Pearson. Uji
reliabilitas terhadap kuesioner dalam penelitian ini
dilakukan untuk mengukur keandalan jawaban
atas pernyataan yang diajukan dalam kuesioner.
Keandalan atau reliabilitas diukur dengan
menggunakan uji statistik Cronbach’s Alpha pada
SPSS. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau
handal jika jawaban seseorang terhadap
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu
ke waktu (Ghozali, 2013).

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka
peraturan perundang-undangan yang berlaku
khususnya dalam bidang pengadaan barang dan
jasa pemerintah, hasil dari olahan dan kutipan
karya tulis, literatur, skripsi, jurnal dan buku serta
data pendukung lainnya.
3.3. Metode Pengolahan Data

Metode analisis yang akan digunakan adalah
analisis deskriptif yaitu menguraikan implementasi
penerapan
e-procurement
melalui
Sistem
Pengadaan
Secara Elektronik oleh LPSE
Kementerian Keuangan Papua Barat dan kendalakendala yang dihadapi dalam menjalankan LPSE.
Data kuesioner akan diolah secara kuantitatif dan
dideskripsikan dengan tambahan wawancara yang
dilakukan oleh penulis. Analisis deskriptif
dilakukan untuk menjelaskan pelaksanaan eprocurement pada LPSE Kementerian Keuangan
Papua Barat serta mengetahui permasalahan yang
ada dan solusi yang dibutuhkan.

4. HASIL PENELITIAN
4.1. Analisis Deskriptif
a. Kemudahan operasi SPSE

Bagian pertama kuesioner berisi pertanyaan
seputar kemudahan operasi SPSE. Hasil kuesioner
menunjukkan bahwa SPSE mudah untuk
dioperasikan oleh panitia lelang. Secara umum
(88%) responden setuju bahwa SPSE memberikan
kemudahan dalam pelaksanaan proses lelang.

11

Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan
Program IBM SPSS 21 Edisi Ketujuh, Semarang:
Badan Penerbit Undip, 2013.
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Tabel 2. Sebaran Frekuensi atas Kuesioner
tentang Kemudahan Operasi SPSE
No

Pertanyaan
no

1

P1_1

2

P1_2

3

P1_3

4

P1_4

5

P1_5

Jumlah
Persentase

STS
Jumlah
%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

0
0%

TS
Jumlah
%
0
0%
1
4%
1
4%
0
0%
0
0%

2
2%

RR
Jumlah
%
0
0%
3
12%
5
20%
3
12%
2
8%
13
10%

S
Jumlah
%
21
84%
17
68%
14
56%
16
64%
17
68%
85
68%

SS
Jumlah
%
4
16%
4
16%
5
20%
6
24%
6
24%
25
20%

Total
Jumlah
%
25
100%
25
100%
25
100%
25
100%
25
100%
125
100%

Sumber: hasil pengolahan data kuesioner
Kuesioner pada bagian ini terdiri dari 5
pertanyaan yang akan digunakan lebih lanjut
sebagai dasar penyusunan wawancara. Pertanyaan
pada bagian ini digunakan untuk melihat
kemudahan operasi SPSE. Rincian pertanyaan
adalah sebagai berikut:
1. Saya memahami aplikasi Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan
LPSE Kementerian Keuangan;
2. Prosedur
pengoperasian
SPSE
mudah
dipahami;
3. Mudah untuk membuat lelang elektronik dalam
sistem ini;
4. Sistem ini membantu saya dalam menyeleksi
penyedia barang dan jasa;
5. SPSE
memberikan
kemudahan
dalam
pengumuman lelang elektronik.
Pada analisis deskriptif, hasil kuesioner
dikelompokkan menjadi 3 kutub yaitu setuju yang
terdiri jawaban sangat setuju dan setuju, ragu-ragu
dan tidak setuju yang terdiri dari jawaban sangat
tidak setuju dan tidak setuju.

Kemudahan operasi SPSE diwakili oleh
pernyataan bahwa operator dan panitia pengadaan
barang dan jasa telah memahami aplikasi SPSE
yang
diselenggarakan
LPSE
Kementerian
Keuangan. Panitia pengadaan barang/jasa dan
operator
juga
setuju
bahwa
prosedur
pengoperasian SPSE mudah dipahami. Di samping
itu, SPSE memberikan kemudahan dalam hal
pembuatan lelang elektronik, pengumuman lelang
elektronik serta membantu dalam menyeleksi
penyedia barang dan jasa.
b. Keamanan lelang elektronik

Bagian kedua kuesioner, berisi pertanyaan
mengenai keamanan lelang elektronik. Hasil
kuesioner menunjukkan bahwa SPSE memberikan
keamanan bagi pengguna SPSE. Secara umum
(87%), responden setuju bahwa lelang elektronik
aman.
Kuesioner terdiri dari 3 pertanyaan yang akan
digunakan lebih lanjut sebagai dasar penyusunan
wawancara. Pertanyaan pada bagian ini digunakan
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untuk melihat keamanan lelang elektronik. Rincian
pertanyaan adalah sebagai berikut:
1. SPSE mengurangi kontak panitia dan penyedia;
2. SPSE mengurangi manipulasi pemenang oleh
panitia;
3. Saya yakin dengan keamanan lelang elektronik
menggunakan SPSE.
Tabel 3. Sebaran Frekuensi atas Kuesioner
Keamanan Lelang Elektronik
No

Pertanyaan
no

1

P2_1

2

P2_2
P2_3

3

Jumlah
Persentase

STS
Jumlah
%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

TS
Jumlah
%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

RR
Jumlah
%
2
8%
5
20%
3
12%
10
13%

S
Jumlah
%
15
60%
13
52%
17
68%
45
60%

SS
Jumlah
%
8
32%
7
28%
5
20%
20
27%

Total
Jumlah
%
25
100%
25
100%
25
100%
75
100%

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner

Responden setuju bahwa SPSE mengurangi
kontak panitia dan penyedia. Berkurangnya kontak
panitia dan penyedia mendorong berkurangnya
manipulasi pemenang oleh panitia. Para responden
juga yakin dengan keamanan lelang elektronik.
c. Efisiensi dan transparansi

Bagian ketiga kuesioner berisi pertanyaan
mengenai efisiensi dan transparansi. Hasil
kuesioner menunjukkan bahwa penggunaan SPSE
dalam e-procurement meningkatkan efisiensi dan
transparansi.
Sebanyak
91%
responden
memberikan jawaban bahwa efisiensi dan
transparansi lelang meningkat. Peningkatan
efisiensi
dan
transparansi
terlihat
dari
pengurangan biaya administratif dan kompetisi
harga.
Tabel 4. Sebaran Frekuensi atas Kuesioner
Efisiensi dan Transparansi
No

Pertanyaan
no

1

P3_1

2

P3_2

3

P3_3

4

P3_4

5

P3_5
Total
Persentase

STS
Jumlah
%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

TS
Jumlah
%
0
0%
0
0%
2
8%
0
0%
1
4%
3
2%

RR
Jumlah
%
0
0%
1
4%
1
4%
4
16%
3
12%
9
7%

S
Jumlah
%
19
76%
16
64%
13
52%
16
64%
17
68%
81
65%

SS
Jumlah
%
6
24%
8
32%
9
36%
5
20%
4
16%
32
26%

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner

Total
Jumlah
%
25
100%
25
100%
25
100%
25
100%
25
100%
125
100%

Kuesioner terdiri dari 5 pertanyaan yang
digunakan lebih lanjut sebagai dasar penyusunan
wawancara. Pertanyaan pada bagian ini digunakan
untuk melihat efisiensi dan transparansi lelang
elektronik. Rincian pertanyaan adalah sebagai
berikut:
1. SPSE mengurangi biaya administratif seperti
biaya pengumuman lelang, transportasi dan
penggandaan dokumen;
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2. Lelang elektronik menciptakan persaingan
harga yang kompetitif;
3. Pelelangan elektronik memberikan kesempatan
bagi semua penyedia untuk mengikuti lelang;
4. Pencarian pengumuman lelang elektronik
mudah diperoleh pada SPSE;
5. Masyarakat dapat mengawasi lelang elektronik
dengan mudah melalui SPSE.
Panitia lelang pengadaan barang dan jasa
setuju bahwa SPSE mengurangi biaya administratif
seperti biaya pengumuman lelang, transportasi
dan penggandaan dokumen. Panitia juga setuju
bahwa lelang elektronik memberikan persaingan
harga yang lebih kompetitif. Hal ini karena
pelelangan elektronik memberikan kesempatan
bagi semua penyedia untuk mengikuti lelang.

Panitia lelang dalam kuesioner yang telah
dibagikan secara umum setuju bahwa pencarian
pengumuman lelang elektronik mudah diperoleh
pada SPSE. Di samping itu, masyarakat dapat lebih
berperan aktif dengan mengawasi lelang elektronik
melalui SPSE.
d. Pelayanan yang diberikan petugas
Kementerian Keuangan Papua Barat

LPSE

Bagian keempat berisi pertanyaan mengenai
pelayanan yang diberikan petugas LPSE
Kementerian Keuangan Papua Barat. Hasil
distribusi frekuensi berdasarkan pertanyaan pada
bagian 4 menunjukkan bahwa sebanyak 78%
responden setuju akan ketersediaan layanan yang
diberikan oleh LPSE Kementerian Keuangan Papua
Barat.

Tabel 5. Sebaran Frekuensi atas Kuesioner
Pelayanan yang diberikan Petugas LPSE
Kementerian Keuangan Papua Barat
STS
Pertanyaan
Jumlah
No.
%
0
P4_1
1
0%
0
P4_2
2
0%
1
P4_3
3
4%
1
P4_4
4
4%
1
P4_5
5
4%
Total
3
Persentase
2%

No.

TS
Jumlah
%
0
0%
1
4%
0
0%
1
4%
0
0%
2
2%

RR
Jumlah
%
5
20%
4
16%
4
16%
4
16%
5
20%
22
18%

S
Jumlah
%
15
60%
16
64%
15
60%
13
52%
15
60%
74
59%

SS
Jumlah
%
5
20%
4
16%
5
20%
6
24%
4
16%
24
19%

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner

Total
Jumlah
%
25
100%
25
100%
25
100%
25
100%
25
100%
125
100%

Kuesioner terdiri dari 5 pertanyaan yang akan
digunakan lebih lanjut sebagai dasar penyusunan
wawancara. Pertanyaan untuk melihat efisiensi
dan transparansi lelang elektronik. Rincian
pertanyaan adalah sebagai berikut:
1. Pegawai LPSE Sorong selalu tanggap atas
permasalahan yang saya sampaikan;
2. Mudah untuk bertemu dengan pegawai LPSE
Sorong;
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3. LPSE Kementerian Keuangan memberikan
pelatihan SPSE bagi penyedia barang dan jasa;
4. LPSE Kementerian Keuangan mempunyai SDM
yang mencukupi untuk melayani pengguna;
5. LPSE Kementerian Keuangan Sorong memiliki
fasilitas lengkap guna mendukung pelayanan
bagi pengguna.

Data distribusi pada kuesioner yang telah
diterima menunjukkan responden secara umum
setuju bahwa pegawai LPSE Kementerian
Keuangan Papua Barat di Sorong selalu tanggap
atas permasalahan yang disampaikan. Para panitia
juga merasa mudah untuk bertemu dengan
pegawai LPSE. Dalam hal pelatihan, pegawai LPSE
Kementerian Keuangan Papua Barat memberikan
pelatihan bagi penyedia barang dan jasa. Para
panitia lelang juga merasa fasilitas dan sumber
daya manusia pada LPSE Kementerian Keuangan
Papua Barat mencukupi untuk melayani pengguna.

Pada kuesioner tersebut terdapat pertanyaan
terbuka yang bebas diisi oleh responden dengan
pertanyaan “Menurut Anda, apa permasalahan
yang anda hadapi terkait lelang secara elektronik
melalui LPSE Kementerian Keuangan? Apa saran
Anda?”. Terdapat 3 permasalahan utama
berdasarkan kuesioner tersebut yaitu:
1)

Permasalahan jaringan internet
Responden mengeluhkan jaringan internet
yang kurang mendukung pelaksanaan lelang
elektronik
menggunakan
SPSE.
Beberapa
responden
menuliskan
kesulitan
untuk
menjalankan lelang elektronik karena jaringan
internet yang kurang memadai.

2) Permasalahan sumber daya
Beberapa responden menuliskan bahwa di
kantor masing-masing kekurangan SDM guna
menjalankan lelang secara elektronik.

3) Permasalahan kurangnya pemahaman SPSE
Beberapa responden menyatakan pelatihan
seputar aplikasi masih kurang. Kurangnya
pelatihan membuat panitia masih kesulitan dalam
menjalankan lelang elektronik dan merasa lelang
elektronik terlalu rumit.
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4.2. Implementasi E-procurement Kementerian
Keuangan Papua Barat
LPSE Kementerian Keuangan Papua Barat
didirikan sejak tahun 2011, namun karena kendala
sarana dan prasarana yang belum mendukung,
LPSE Kementerian Keuangan Papua Barat baru
dapat menjalankan fungsinya untuk melayani
lelang elektronik mulai tahun 2012 dengan
memberikan pelayanan berupa pendaftaran
penyedia barang dan jasa, panitia lelang,
memberikan konsultasi dan layanan training bagi
kantor-kantor vertikal Kementerian Keuangan
serta penyedia barang dan jasa tentang bagaimana
mekanisme pengoperasian Sistem Pengadaan
Secara Elektronik Kementerian Keuangan.
LPSE Kementerian Keuangan Papua Barat di
Sorong menyelenggarakan pelayanan pengadaan di
wilayah Papua Barat. Wilayah tersebut mencakup
13 kabupaten dan kota. Satuan kerja yang dilayani
oleh LPSE Kementerian Keuangan Papua Barat
adalah satuan kerja yang merupakan kantor
vertikal Kementerian Keuangan di Papua Barat.
Layanan LPSE Kementerian Keuangan Papua Barat
juga dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja pada
kementerian lain dan pemerintah daerah setempat.
Tabel 6. Kota dan Kabupaten dalam Wilayah Kerja
LPSE Kementerian Keuangan Papua Barat
No
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Kabupaten/Kota

Kota Sorong
Kabupaten Fakfak
Kabupaten Kaimana
Kabupaten Manokwari
Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Maybrat
Kabupaten Pegunungan Arfak

Kabupaten Raja Ampat
Kabupaten Sorong
Kabupaten Sorong Selatan
Kabupaten Tambrauw
Kabupaten Teluk Bintuni
Kabupaten Teluk Wondama

Sumber: Data LPSE Kementerian Keuangan

Sejak tahun 2012 sampai dengan 2015
terdapat total 34 lelang elektronik. Tahun 2013
merupakan tahun dengan lelang elektronik yang
paling banyak. Lelang tersebut dilaksanakan oleh
kantor vertikal Kementerian Keuangan dan kantor
yang telah melakukan MoU dengan LPSE
Kementerian Keuangan Papua Barat.
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Gambar 1. Lelang Elektronik LPSE Kementerian
Keuangan Papua Barat
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Sumber: Data LPSE Kementerian Keuangan Papua
Barat
Hasil
wawancara
lebih
lanjut
terhadap
implementasi
e-procurement
pada
LPSE
Kementerian Keuangan Papua Barat dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Kemudahan

Wawancara lebih lanjut menggambarkan
bahwa terdapat kemudahan oleh panitia dan
peserta lelang. Kemudahan meliputi teknis
pengadaan secara elektronik yaitu proses
pembuatan lelang, pengumuman lelang, proses
pelaksanaan lelang dan kemudahan dalam
administratif
lelang
berupa
berkurangnya
dokumen lelang yang perlu disiapkan oleh panitia
dan peserta lelang.

Pengumuman
lelang
sampai
dengan
pemenang lelang dilakukan pada website LPSE
Kementerian Keuangan. Peserta lelang dapat
menemukan
pengumuman
lelang
yang
diselenggarakan dengan mudah melalui fasilitas
pencarian lelang yang bisa diikuti. Pada lelang
manual, panitia lelang membuat pengumuman
lelang pada media cetak nasional. Pengumuman
lelang pada media massa membutuhkan waktu dan
mekanisme pembayaran yang membutuhkan
persyaratan administratif.

Panitia dimudahkan dalam teknis lelang
seperti pembuatan jadwal lelang, upload dokumen
lelang dan aanwijzing. Pada lelang manual, panitia
pengadaan barang dan jasa membuat pertemuan
dengan peserta lelang pada tempat dan waktu
tertentu.

Panitia lelang menyatakan bahwa SPSE
mudah untuk dioperasikan. Menu-menu yang ada
pada SPSE lengkap dan LPSE Kementerian
Keuangan juga menyediakan buku panduan yang
dapat diunduh. Pegawai LPSE Kementerian
Keuangan telah memberikan pelatihan dan
sosialisasi bagi panitia sehingga risiko kesalahan
operasi lelang elektronik dapat dikurangi.
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Berdasarkan hasil wawancara, salah satu
kemudahan dari SPSE adalah tahap aanwijzing,
dimana panitia dan penyedia tidak melakukan
tatap muka langsung. Hal ini mengurangi potensi
terjadinya kontak fisik sehingga panitia dapat
memberikan
tanggapan
atas
pertanyaan
aanwijzing dengan lebih bebas dan tanpa tekanan.
SPSE memberikan kemudahan bagi panitia untuk
mengawasi
kemajuan
dan
kontrol
atas
pelaksanaan lelang di mana saja melaui koneksi
internet.
Bagi penyedia, SPSE memberikan kemudahan
pencarian pengumuman lelang. Melalui fasilitas ini
penyedia dapat mencari lelang yang dikehendaki,
misalnya lelang yang berada pada kota Sorong.
SPSE juga memberikan informasi bagi para
penyedia terkait lelang-lelang yang mungkin dapat
diikuti oleh penyedia. Pada lelang manual,
penyedia barang dan jasa harus mencari di media
massa maupun datang langsung ke kantor
pemerintahan untuk mencari lelang yang tersedia
sehingga membutuhkan waktu dan biaya.
Kelemahan pengumuman pada media cetak yaitu
penyedia yang mengikuti lelang merupakan
penyedia yang membaca informasi media cetak
tersebut.

b. Peningkatan keamanan transaksi

Potensi kecurangan pada lelang manual
muncul karena kurangnya keamanan dan kerja
sama antara penyedia dengan panitia. Potensi
tersebut dapat ditekan melalui penerapan eprocurement melalui SPSE.
Dokumen
penawaran
oleh
penyedia
dikumpulkan dan dimasukkan dalam kotak yang
ada pada kantor panitia lelang. Meskipun kotak
tersebut disegel, kemungkinan kecurangan dapat
terjadi untuk menjatuhkan penyedia yang tidak
dikehendaki dengan cara menghilangan dokumen
yang
bersangkutan.
SPSE
mengeliminasi
kemungkinan ini, karena dokumen penawaran
hanya dapat dibuka oleh panitia pada saat jadwal
lelang telah berada pada tahap pembukaan
dokumen penawaran.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa lelang
menggunakan SPSE memberikan keamanan bagi
panitia dan peserta lelang. Hal ini karena lelang
menggunakan SPSE dilengkapi dengan aplikasi
enkripsi data yang dibuat oleh Lembaga Sandi
Negara sehingga mengurangi potensi pembukaan
dokumen penawaran oleh pihak yang tidak berhak.
Subdirektorat Layanan Pengguna Pusat LPSE
Kementerian Keuangan menyatakan bahwa
penyedia maupun panitia lelang tidak dapat
membuka database secara langsung karena user
dibatasi kewenangannya.
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Dokumen penawaran hanya bisa dibuka oleh
panitia lelang dengan menggunakan aplikasi
Apendo yang dibuat oleh Lembaga Sandi Negara
guna mengamankan dokumen penawaran. Aplikasi
Pengamanan Dokumen untuk Peserta lelang
(Apendo Peserta) pada Layanan Pengadaan Secara
Elektronis (LPSE), merupakan hasil kerja sama
antara Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP). Apendo Peserta digunakan
untuk mengenkripsi atau menyandi dokumen
penawaran yang dibuat oleh peserta lelang
sebelum diupload ke server LPSE. Apendo Peserta
khusus diberikan untuk Peserta Lelang yang telah
terdaftar di LPSE.

Dalam lelang manual, panitia dapat melihat
dokumen penawaran penyedia yang telah masuk
dalam kotak lelang dan membocorkannya kepada
penyedia yang diajak bekerja sama untuk merubah
dokumen penawaran dengan harga penawaran
yang lebih rendah daripada penyedia lain. Hasil
wawancara dengan panitia lelang GKN Sorong
menyatakan bahwa berkurangnya tatap muka
antara panitia dan penyedia pada lelang elektronik
membawa pengaruh positif bagi pelaksanaan
lelang karena tidak ada kegiatan transaksional dan
suap menyuap pada proyek tersebut.

c. Biaya

Lelang elektronik menggunakan SPSE dapat
mengurangi biaya-biaya yang diperlukan guna
melaksanakan pengadaan barang dan jasa, antara
lain: 1) biaya pengumuman lelang dapat
dihilangkan, 2) biaya penggandaan dokumen lelang
dapat dihilangkan, 3) biaya penggandaan dokumen
penawaran
dapat
dihilangkan,
4)
biaya
transportasi oleh panitia maupun penyedia untuk
tatap muka dapat dihilangkan. Berdasarkan hasil
kuesioner, lelang elektronik menggunakan SPSE
memberikan persaingan harga yang lebih
kompetitif sehingga efisien dalam pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa.
Lelang manual maupun elektronik pada
dasarnya tetap membutuhkan dokumen kualifikasi
serta dokumen penawaran sebagai persyaratan
lelang. Perbedaan antara lelang manual dan lelang
elektronik adalah wujud dari dokumen-dokumen
tersebut. Pada lelang manual, dokumen-dokumen
tersebut harus disediakan dalam bentuk hardcopy
oleh penyedia barang dan jasa dan diserahkan
kepada panitia lelang. Pada lelang elektronik,
dokumen kualifikasi diunggah ke dalam server
SPSE oleh penyedia barang dan jasa pada saat
melakukan pendaftaran dan dokumen penawaran
diunggah ke dalam server SPSE pada saat
dilaksanakannya lelang.
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Hasil wawancara dengan Subdirektorat
Layanan Pengguna Pusat LPSE Kementerian
Keuangan menyebutkan bahwa dalam lelang
elektronik sudah tidak memerlukan biaya
administratif seperti penggandaan kertas. Salah
satu fokus LPSE Kementerian Keuangan adalah
pembinaan kepada kelompok kerja (pokja) untuk
membuat dokumen lelang yang lebih efisien
sehingga mendukung pemilihan spesifikasi barang
yang lebih efisien dan barang yang dibeli benarbenar dipakai. Lelang elektronik maupun manual
mengharuskan penyedia melampirkan dokumen
administratif seperti surat domisili, NPWP dan
Surat Izin Usaha Perusahaan. Dalam lelang
elektronik, penyampaian dokumen ini dimudahkan
dengan online, penyedia barang menyampaikan
softcopy dokumen tersebut ke dalam server SPSE.
Panitia dimudahkan dalam memilih penyedia
barang dan jasa yang lolos dalam tahap
persyaratan administratif karena dalam sistem
SPSE menampilkan dokumen-dokumen tersebut.
d. Transparansi dan persaingan

SPSE mendorong persaingan yang terbuka
dan adil bagi semua penyedia barang dan jasa.
Penyedia
dapat
mengikuti
lelang
yang
diselenggarakan
pada
LPSE
Kementerian
Keuangan secara nasional sesuai dengan
spesifikasi dan kualifikasi yang ditentukan dan
dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
lelang. Penyedia di seluruh Indonesia dapat
mengikuti lelang yang diselenggarakan dengan
menghilangkan faktor geografis sebagai batasan
dalam memperoleh informasi. Penyedia yang
berada di Jawa akan mendapatkan informasi yang
sama dengan penyedia di daerah Maluku sehingga
penyedia barang dan jasa dapat bersaing secara
bebas.
SPSE memberikan akses kepada masyarakat
untuk dapat melihat proses pelaksanaan lelang
tanpa perlu menggunakan user id maupun
password sehingga dapat mengurangi potensi
kecurangan yang dilakukan oleh panitia lelang dan
penyedia
barang/jasa.
Hasil
kuesioner
memberikan jawaban bahwa ransparansi lelang
elektronik menggunakan SPSE lebih baik daripada
lelang manual karena pengawasan oleh panitia,
peserta dan masyarakat meningkat.
e. Akuntabilitas

Akuntabel merupakan salah satu prinsip
pengadaan barang dan jasa yang harus dipenuhi.
Lelang elektronik dengan menggunakan SPSE perlu
menyediakan
dan
memberikan
kepastian
akuntabilitas bagi pengguna, auditor dan semua
pihak yang mempunyai kepentingan atas
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pertanggungjawaban para pihak yang terlibat
dalam lelang elektronik.

Terdapat 2 aspek dalam akuntabilitas yang
perlu disediakan oleh SPSE. Aspek pertama adalah
ketersediaan dokumen bukti. Beberapa dokumen
yang perlu disediakan dalam lelang antara lain
dokumen pakta integritas yang disediakan oleh
sistem. Aspek kedua adalah bukti penyelenggaraan
lelang. SPSE memberikan ringkasan lelang yang
berisi isi pelaksanaan lelang secara detil. Hal ini
bisa digunakan sebagai alat bukti dan dokumen
otentik lelang.
SPSE memberikan ringkasan proses lelang
yang telah diselenggarakan mulai dari pembuatan
lelang, jadwal, pengumuman lelang, pembukaan
dokumen penawaran, evaluasi penyedia dan lainlain. Ringkasan lelang merupakan ringkasan yang
dapat dicetak oleh panitia barang dan jasa dan
menjadi bukti otentik penyelenggaraan lelang.

Ringkasan lelang merupakan salah satu alat
akuntabilitas lelang elektronik menggunakan SPSE.
SPSE juga mempunyai superuser yang merupakan
user-id level tinggi yang dapat mengakses seluruh
isi database lelang elektronik. Superuser tersebut
diberikan bagi auditor maupun penyidik untuk
melakukan penyelidikan atas penyelenggaraan
lelang elektronik.
4.3. SPSE dalam Efektivitas dan
Pengadaan Barang dan Jasa

Efisiensi

Berdasarkan data yang diperoleh dan
wawancara yang dilakukan, secara keseluruhan
pelaksanaan lelang elektronik menggunakan SPSE
dapat meningkatkan efektivitas pengadaan barang
dan jasa. Data pelaksanaan lelang elektronik
menyebutkan bahwa sebanyak 80% lelang dapat
terselenggara dengan baik sedangkan 20% lelang
tidak terselenggara karena berbenturan dengan
aturan yang ada seperti kurangnya jumlah
penyedia yang mengikuti lelang.

Lelang dikatakan efektif apabila telah
terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan dapat
tercapai.
Lelang
elektronik
memberikan
kemungkinan keberhasilan lelang dan pengadaan
barang dan jasa yang lebih besar dari lelang secara
manual. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa lelang secara elektronik menggunakan SPSE
telah efektif dan efisien.
Terdapat 34 paket lelang yang telah
dijalankan menggunakan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik pada LPSE Kementerian Keuangan
Papua Barat. Dari 34 paket lelang tersebut,
terdapat 7 paket lelang yang dinyatakan gagal dan
27 paket lelang yang berhasil. Paket lelang yang
berhasil dapat dilihat pada proses lelang yang telah
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selesai dilaksanakan dan telah dilaksanakan
penandatanganan kontrak oleh satuan kerja dan
pihak penyedia.
Gambar 2. Lelang pada LPSE Kementerian
Keuangan Papua Barat
7

27
lelang sukses

lelang gagal

Sumber: Data LPSE Kementerian Keuangan Papua
Barat

Dari 7 penyebab gagalnya proses lelang, 2
diantaranya adalah adanya revisi pagu dan
perubahan metode lelang, penyebab ini masih bisa
ditolerir karena merupakan hal yang dikehendaki
oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Panitia
membatalkan proses lelang karena terdapat alasan
yang bukan merupakan kegagalan sistem.
Penyebab gagalnya proses lelang yang lain adalah
kurangnya jumlah penawar terhadap paket lelang
tersebut.

Lelang elektronik mendukung efisiensi lelang
pengadaan barang dan jasa dalam hal biaya yang
harus dikeluarkan oleh panitia maupun penyedia
untuk menyelenggarakan lelang. Lelang elektronik
tidak membutuhkan tempat khusus untuk proses
lelang dan bertemu langsung. Hal tersebut dapat
mengurangi biaya transportasi dan sewa menyewa
tempat. Di samping itu, lelang secara elektronik
dapat mengurangi biaya pembuatan dokumen dan
penggandaan karena panitia dan penyedia cukup
mengunggah softcopy dokumen lelang dan
dokumen penawaran ke SPSE.
Efisiensi tersebut mengakibatkan adanya
kompetisi harga yang adil dan bersaing bagi para
calon penyedia barang dan jasa. Kuesioner
memberikan hasil bahwa mayoritas responden
setuju bahwa lelang elektronik menggunakan SPSE
dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi
prose lelang.

4.4. Kendala dan Permasalahan Penerapan
E-Procurement pada LPSE Kementerian
Keuangan Papua Barat
4.4.1. Internal

Kendala internal yang dihadapi dalam
penerapan e-procurement pada LPSE Kementerian
Keuangan Papua Barat adalah keterbatasan
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sumber daya manusia yaitu tidak memiliki pegawai
tetap
namun
merupakan
pegawai
yang
diperbantukan
dari
kantor-kantor
vertikal
Kementerian Keuangan di wilayah Sorong sehingga
pelaksanaan pelayanan kurang maksimal. Pegawaipegawai tersebut mempunyai tugas fungsi pokok
pada kantor masing-masing sehingga jika terjadi
penumpukan pekerjaan, tugas pada kantor vertikal
masing-masing akan diselesaikan terlebih dahulu
sebelum
menjalankan
tugas
pada
LPSE.
Permasalahan kebutuhan SDM sebenarnya dapat
diselesaikan dengan menempatkan pegawai LPSE
Kementerian Keuangan pada kantor LPSE
Kementerian Keuangan di daerah dengan
mengirimkan minimal satu pegawai sebagai
pegawai tetap pada LPSE Kementerian Keuangan
di daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan
admin agency pada LPSE Kementerian Keuangan
Papua Barat, usulan permintaan pegawai definitif
telah diajukan kepada LPSE Kementerian
Keuangan Pusat.
Kendala berikutnya terkait dengan SDM
adalah kurangnya keahlian dalam bidang
pengadaan barang dan jasa serta keterampilan
pengoperasian SPSE. Seluruh pegawai LPSE
Kementerian Keuangan Papua Barat sampai
dengan tahun 2015 belum memiliki sertifikat
pengadaan barang dan jasa meskipun dalam
proses pelayanan bagi para pengguna SPSE serta
dalam tugas pokok fungsi, para pegawai LPSE
Kementerian Keuangan tidak diharuskan memiliki
sertifikat pengadaan barang dan jasa. Dalam
kenyataannya, beberapa panitia yang belum
berpengalaman dalam pengadaan barang dan jasa
sering mengajukan pertanyaan dan meminta
bantuan panduan pengadaan barang dan jasa
maupun dalam menjalankan SPSE. Dalam hal ini,
sertifikasi bagi pegawai LPSE Kementerian
Keuangan Papua Barat menjadi penting untuk
memberikan jawaban yang tepat dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kurangnya keahlian dalam bidang
pengadaan barang dan jasa juga terkait dengan
pengoperasian aplikasi SPSE. Training bagi
pegawai LPSE Kementerian Keuangan Papua Barat
dilaksanakan setiap awal tahun yang bersifat
penyegaran penggunaan aplikasi. Penambahan
frekuensi training bagi pegawai LPSE Kementerian
Keuangan Papua Barat sangat berguna untuk
pelaksanaan tugas lelang.

Sarana dan prasarana pada LPSE Kementerian
Keuangan Papua Barat telah mencukupi baik
secara jumlah maupun kelengkapannya yang
digunakan oleh para pegawai LPSE untuk
memberikan pelayanan kepada pengguna sistem.
Sarana dan prasarana ini juga dapat digunakan
oleh panitia maupun penyedia yang menjalankan
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lelang elektronik. Hambatan sarana dan prasarana
yang ada pada LPSE Kementerian Keuangan Papua
Barat adalah belum mempunyai jaringan telepon.
4.4.2. Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi dalam
penerapan e-procurement pada LPSE Kementerian
Keuangan Papua Barat adalah jaringan listrik yang
sering mengalami pemadaman listrik secara
bergilir. Sistem Pengadaan Secara Elektronik LPSE
Kementerian Keuangan memiliki pusat server di
Jakarta dan para pengguna dapat mengakses
sistem melalui jaringan komputer masing-masing.
Hal ini menjadi kendala bagi penyedia dan panitia
lelang dalam mengikuti jadwal proses lelang yang
ada di mana lelang akan tetap berjalan sesuai
jadwal yang ada pada pusat server SPSE meskipun
tidak ada proses lelang yang gagal karena
pemadaman listrik bergilir. Beberapa penyedia
tidak dapat mengikuti jadwal lelang yang ada
karena mengalami pemadaman listrik. Pemadaman
listrik bergilir yang dilakukan di wilayah Papua
Barat dapat mengganggu pelaksanaan proses
lelang maupun pelayanan LPSE.

LPSE Kementerian Keuangan Papua Barat
yang berlokasi di Gedung Keuangan Negara Sorong
dapat menggunakan uninterruptible power supply
(UPS) yang milik satker GKN Sorong yang berguna
sebagai cadangan listrik dalam kondisi aliran listrik
padam. LPSE Kementerian Keuangan Papua Barat
dapat menyediakan layanan bagi para panitia dan
penyedia yang terkendala oleh pemadaman listrik
agar dapat tetap mengikuti dan menjalankan
proses lelang.
Hambatan eksternal berikutnya yang dialami
adalah kurangnya pengetahuan panitia dan
penyedia seputar SPSE dan proses lelang menurut
peraturan
perundang-undangan.
Hal
ini
dikarenakan kurangnya pelatihan dan sosialisasi
yang dilakukan oleh LPSE Kementerian Keuangan
Pusat maupun LPSE Kementerian Keuangan di
Papua Barat. Kurangnya pengetahuan dan
keterampilan panitia dan penyedia menjadi
kendala pelaksanaan proses lelang yang
berkualitas.

Penggunaan
internet
sebagai
media
pelaksanaan lelang elektronik juga menjadi
hambatan bagi pelaksanaan lelang elektronik di
Papua Barat. Jaringan internet merupakan
komponen yang penting dalam pelaksanaan eprocurement karena jaringan internet digunakan
untuk mengakses website dan server SPSE. Jaringan
internet juga digunakan untuk mengunggah
dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran ke
server SPSE. Kendala jaringan internet di wilayah
Papua Barat yang kurang stabil dan cenderung
lambat serta tidak meratanya fasilitas di masing-
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masing kota dan kabupaten di wilayah Papua Barat
terkait jaringan internet dapat menjadi kendala
pelaksanaan proses lelang.

Berdasarkan hasil wawancara, kantor-kantor
pemerintahan menyatakan bahwa SDM menjadi
salah satu kendala yang dihadapi, kurangnya
jumlah pegawai dan kurangnya pegawai yang
memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa
menjadi kendala yang harus dihadapi oleh kantorkantor tersebut. Hal ini dapat mendorong
terhambatnya proses pengadaan barang dan jasa
khususnya dalam proses pelaksanaan lelang
pengadaan barang dan jasa pada kantor tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi pengadaan barang dan jasa
secara elektronik melalui SPSE pada LPSE
Kementerian Keuangan Papua Barat membawa
dampak positif bagi proses pengadaan barang dan
jasa. Pelaksanaan lelang elektronik mendorong
tercapainya tujuan-tujuan pengadaan barang dan
jasa serta mendukung prinsip-prinsip pengadaan
barang dan jasa. Pelaksanaan lelang elektronik
menggunakan SPSE memberikan kemudahan bagi
para pengguna dalam teknis pelaksanaan lelang
secara sistem dan teknis pelaksanaan lelang
seperti penatausahaan dokumen penawaran.
Pelaksanaan lelang secara elektronik membawa
keuntungan ekonomis berupa peningkatan
efisiensi pelaksanaan lelang yang memberikan
dampak positif bagi pelaksanaan pengelolaan
keuangan negara.
Implementasi e-procurement pada LPSE
Kementerian Keuangan Papua Barat terdapat
kendala internal dan eksternal. Kendala internal
berupa kurangnya SDM yang dimiliki oleh LPSE
Kementerian Keuangan Papua Barat dan
kurangnya sertifikasi pengadaan barang dan jasa
serta kurangnya pelatihan operasi SPSE.

Kendala eksternal yang dihadapi meliputi
pemadaman jaringan listrik yang sering terjadi,
kurangnya pengetahuan penyedia dan panitia
lelang, jaringan internet yang kurang memadai dan
kurangnya SDM yang kompeten dalam pengadaan
barang dan jasa.
Permasalahan yang dihadapi oleh LPSE
Kementerian Keuangan Papua Barat merupakan
permasalahan yang mendasar. Permasalahan
tersebut dapat diatasi melalui serangkaian langkah
yang komprehensif, antara lain:

a. Pemakaian data lelang
perencanaan anggaran

sebagai

masukan

Data lelang yang telah dilakukan oleh satuan
kerja pada kantor vertikal Kementerian Keuangan
di Papua Barat dapat dijadikan referensi bagi
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pejabat pengadaan barang/jasa atau PPK dalam
menentukan HPS yang digunakan sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/ Lembaga (RKA-KL). Penggunaan
data lelang sebagai bagian penyusunan RKA-KL
dapat
membantu
meningkatkan
akurasi
penyusunan anggaran tahun anggaran berikutnya.

b. Sosialisasi bagi satuan kerja non Kementerian
Keuangan

Salah satu tujuan penyelenggaraan lelang
elektronik menggunakan SPSE adalah terwujudnya
lelang elektronik bagi seluruh kantor pemerintah.
LPSE Kementerian Keuangan Pusat perlu bekerja
sama dengan LPSE Kementerian Keuangan Papua
Barat untuk menyelenggarakan sosialisasi dan
pengenalan LPSE kementerian Keuangan kepada
kantor-kantor pemerintahan pada wilayah Papua
Barat sehingga pengguna layanan dapat
bertambah.

c. Sosialisasi bagi penyedia barang dan jasa

Sosialisasi bagi penyedia barang dan jasa
perlu dilakukan oleh LPSE Kementerian Keuangan
Papua Barat untuk dapat meningkatkan jumlah
penyedia yang terdaftar pada SPSE. Peningkatan
jumlah penyedia terdaftar diharapkan dapat
meningkatkan persaingan pada proses lelang
sehingga dapat menghasilkan lelang yang efisien.
d. Perbaikan SDM organisasi

LPSE
Kementerian
Keuangan
perlu
membentuk pegawai definitif pada LPSE
Kementerian Keuangan di daerah termasuk Papua
Barat sehingga fokus pekerjaan oleh pegawai LPSE
Kementerian Keuangan di daerah dapat lebih
terjamin dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
menjadi prioritas utama sehingga proses
pengadaan barang dan jasa menjadi lebih lancar
dan tidak terbebani tugas lainnya.
e. Sertifikasi

Kebutuhan sertifikasi pengadaan barang dan
jasa bagi pegawai LPSE Kementerian Keuangan
tidak wajib, namun sertifikasi dapat membantu
pegawai LPSE Kementerian Keuangan dalam
menjalankan pelayanan dengan lebih baik.

f. Pelatihan bagi pegawai LPSE, panitia dan
penyedia barang dan jasa
Pelatihan yang menyeluruh tentang SPSE bagi
petugas LPSE Kementerian Keuangan Papua Barat,
panitia pengadaan barang dan jasa lingkup
Kementerian Keuangan dan penyedia barang dan
jasa dapat mengurangi risiko gagal lelang akibat
kesalahan dalam pengoperasian SPSE.
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6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Penulis sadar bahwa penelitian ini masih
memiliki keterbatasan. Perbaikan pada penelitian
selanjutnya dapat memperbaiki hasil yang
diperoleh. Keterbatasan dalam penelitian ini
antara lain:
a. Keterbatasan komponen pernyataan dalam
kuesioner. Penyusunan pertanyaan pada
kuesioner mungkin belum memberikan
pandangan yang mendalam apabila tidak
diikuti dengan pengambilan data dari sumber
lain seperti wawancara dan data pendukung.
b. Skala ganjil dalam penentuan skala Likert
untuk mengukur jawaban responden memiliki
kelemahan penilaian atas penentuan nilai
tengah.
Skala
likert
genap
dapat
menghilangkan jawaban ragu-ragu sehingga
diharapkan dapat memberikan jawaban yang
lebih pasti.
c. Keterbatasan akses data dalam mengambil
data dan observasi lapangan. Faktor geografis
menjadi penghambat penelitian untuk lebih
mendalam terhadap objek penelitian. Pada
penelitian selanjutnya, perlu dipertimbangkan
faktor geografis dalam melakukan penelitian.

PENGHARGAAN

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari
bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis
ingin mengucapkan terima kasih kepada para
pihak yang telah memberikan kontribusi berupa
bantuan data dan informasi serta sumbang saran
dalam menyusun penelitian ini.
Penelitian ini merupakan penelitian yang
dilakukan oleh penulis pribadi dan disusun sesuai
dengan ketentuan penulisan karya tulis ilmiah.
Penulis sadar akan kemungkinan kesalahan dalam
melakukan penelitian ini dan bertanggung jawab
atas kesalahan-kesalahan dalam penelitian ini serta
membuka penuh kritik dan saran dari pembaca.
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The Law number 1/2004 on State Treasury mandated the head
of government to organize and maintain Internal Control System.
This study aims to give alternative policy to increase the Internal
Control System in expenditure of Credit Program Interest Subsidy
in the Directorate General of Treasury at the Ministry of Finance.
The primary and secondary data were obtained from
questionnaire and interview and reports that associated with
Intern Control System and expenditure in Credit Program
Interest Subsidy. Both data were selected by purposive sampling.
The Model was evaluated by Analytical Hierarchy Process (AHP).
The result of this study has shown that priority policy to make
internal control system adequated was by making integrated
information system in the verification and accuracy of the target.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara telah mengamanatkan kepada kepala pemerintahan
untuk mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian
Intern. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif
kebijakan dalam meningkatkan sistem pengendalian intern
belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Penelitian ini
menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh
melalui kuesioner dan wawancara laporan terkait sistem
pengendalian intern dan belanja subsidi bunga kredit program.
Kedua data dipilih dengan metode purposive sampling. Model
dalam penelitian ini dievaluasi dengan Analytical Hierarchy
Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas
kebijakan yang harus dilakukan adalah pembuatan sistem
informasi yang terintegrasi dalam verifikasi dan ketepatan
sasaran belanja subsidi bunga kredit program.
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara mengamanatkan kepada
kepala pemerintahan untuk mengatur dan
menyelenggarakan sistem pengendalian intern.
Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa
untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan
dan kinerja maka setiap entitas pelaporan dan
akuntansi wajib menyelenggarakan
sistem
pengendalian intern sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait. Tolak ukur dan
pengujian efektifitas penyelenggaran sistem
pengendalian intern diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang
terdiri dari 5 (lima) unsur penting, yakni: (1)
Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3)
Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi dan
Komunikasi; dan (5) Pemantauan Pengendalian
Intern.
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
Kementerian Keuangan mengelola belanja subsidi
bunga kredit program, yaitu subsidi dalam rangka
pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan
petani/peternak/nelayan. Pengelolaan belanja
subsidi bunga kredit program di Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
dilakukan
oleh
Direktorat Sistem Manajemen Investasi sampai
dengan tahun anggaran 2014. Kemudian mulai
tahun 2015, pengelolaan subsidi bunga kredit
program dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Khusus Investasi.

Skema subsidi bunga dalam belanja subsidi
bunga kredit program terdiri dari skema
Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit
Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi
Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Pemberdayaan
Pengusaha Nangroe Aceh Darussalam dan Nias
(KPP NAD-Nias), Kredit Usaha Pembibitan Sapi
(KUPS), dan Skema Sistem Resi Gudang (S-SRG).
Pengelolaan belanja subsidi bunga kredit program
telah menghasilkan laporan keuangan melalui
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA
BUN) belanja subsidi (BA 999.07) 1.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat salah
satunya melalui pernyataan opini yang diberikan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kriteria dalam
memberikan pernyataan opini tersebut adalah
berdasarkan kesesuaian dengan SAP, kecukupan
1

Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara Belanja Subsidi Bunga Kredit
Program (999.07) Tahun 2015 audited
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pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas
Sistem Pengendalian Intern (SPI) 2. Pada kurun
waktu tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun
anggaran 2015 terdapat temuan BPK atas
pemeriksaan laporan keuangan yang dihasilkan
dari pelaksanaan pengelolaan subsidi bunga kredit
program terkait sistem pengendalian intern,
seperti terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Temuan BPK atas LKBUN (999.07) di
Ditjen Perbendaharaan

TA

TEMUAN

2011

Sistem
Pengendalian
Intern

Sistem Pencatatan dan Pelaporan
Utang Subsidi Kredit Program
belum memadai

2013

Sistem
Pengendalian
Intern

2014

Sistem
Pengendalian
Intern

Pengendalian atas Pengelolaan
Belanja Subsidi Non Energi Kurang
Memadai
sehingga
diragukan
ketepatan sasarannya (terkait
Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga
Kredit Program Sebesar Rp296,14
miliar).

2015

Sistem
Pengendalian
Intern

2012

Sistem
Pengendalian
Intern

URAIAN

Pencatatan dan pelaporan utang
subsidi bunga kredit program pada
Laporan Keuangan Belanja Subsidi
Tahun 2012 belum memadai.

Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi
oleh Badan Usaha Operator
Melampaui Pagu Anggaran, terkait
subsidi bunga kredit program
pelampauan realisasi penyaluran
oleh bank pelaksana kepada
debitur sebesar Rp910,29 miliar
(terhadap KPA Subsidi Bunga
Kredit Program agar melakukan
kajian
dan
evaluasi
atas
pengalokasian
anggaran
disesuaikan
dengan
Rencana
Tahunan
Penyaluran
dan
kebutuhan kurang bayar tahun
sebelumnya) serta memanfaatkan
mekanisme dana cadangan (escrow
account) sebagaimana subsidi
lainnya.
Kebijakan
akuntansi
terkait
penyajian beban dan utang subsidi
belum diatur secara lengkap.

Sumber: LHP BPK RI dan Dit SMI tahun 2011 s.d 2015
(diolah)

Temuan BPK ini menunjukkan bahwa sistem
pengendalian intern belanja subsidi bunga kredit
program perlu mendapat perhatian karena dapat
mempengaruhi kualitas laporan keuangan dari segi
keterandalan. Oleh sebab itu diperlukan strategi
kebijakan dalam rangka meningkatkan sistem

2

Saidi, M. D. Hukum Keuangan Negara Edisi
Revisi. (Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2011),
hlm 104.
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pengendalian intern belanja subsidi bunga kredit
program.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan. Sedangkan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah
Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan
secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.
Menurut Suwanda dan Dailibas (2016), Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) harus
ditunjang dengan prosedur pengamanan yang
memadai, ditaatinya peraturan yang berlaku dan
semakin tingginya integritas aparatur pemerintah.
Pelaksanaan SPIP tidak saja dilengkapi dengan
peraturan perundang-undangan yang semakin
lengkap, namun juga harus dilandasi oleh
implementasi yang efektif. Ini berarti harus
tumbuh suatu kesadaran untuk mematuhi aturan
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
masing-masing.

1.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Dalil (2013), dalam penelitiannya di Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta
I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan menyimpulkan bahwa pelaksanaan
sistem pengendalian intern pada pelaksanaan
pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN
Jakarta I telah cukup baik. Variabel kegiatan
pengendalian yang paling baik sedangkan variabel
penilaian resiko merupakan variabel pengendalian
yang lemah. Rekomendasi perbaikan perlu
dilakukan pada beberapa sub komponen Sistem
Pengendalian Internal.

Erniati
(2015)
dalam
penelitiannya
menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lima unsur
sistem pengendalian intern yang terdiri dari
lingkungan pengendalian, penentuan resiko audit,
aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi
serta pemantauan atau monitoring telah
dilaksanakan dengan baik dan memberikan
kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas
laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Kabupaten Bulukumba.
Selanjutnya,
Antoni
(2016)
dalam
penelitiannya mengenai strategi penguatan sistem
pengendalian intern dalam penatausahaan barang

milik daerah pada pemerintah kabupaten Bogor
menyimpulkan bahwa prioritas strategi yang
digunakan untuk penguatan sistem pengendalian
intern adalah strategi peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia, pengawasan, dan mitigasi
risiko barang milik daerah dengan dukungan
pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi
strategi yang dapat dilaksanakan adalah
peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya
manusia, fungsi pengawasan, dan program mitigasi
risiko barang milik daerah.

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan penelitian
terdahulu, tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah merumuskan alternatif
kebijakan peningkatan SPI dalam belanja subsidi
bunga kredit program.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Sistem Pengendalian Intern
Menurut
Hartadi
(1999:2-3),
Sistem
Pengendalian Intern (SPI) mempunyai beberapa
pengertian, yaitu sistem pengendalian intern
dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit,
istilah SPI sama dengan pengertian internal check
yang merupakan prosedur-prosedur mekanis
untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi
seperti mencocokkan penjumlahan mendatar
(horizontal) dengan
penjumlahan
melurus
(vertikal). Sedangkan dalam arti yang luas, SPI
dapat dipandang sebagai sistem sosial yang
mempunyai wawasan/makna khusus yang berada
dalam organisasi perusahaan. Sistem tersebut
terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat-alat
fisik,
dokumentasi
orang-orang
dengan
berinteraksi satu sama lain diarahkan untuk: (a)
melindungi harta; (b) menjamin terhadap
terjadinya utang yang tidak layak; (c) menjamin
ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi;
(d) dapat diperolehnya secara efisien dan (e)
menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan.
Sistem Pengendalian Internal (SPI) di dalam
pemerintahan menurut Mahmudi (2010:20),
adalah proses yang integral dari tindakan dan
kegiatan yang dilakukan oleh manajemen
(eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan
jaminan atau keyakinan yang memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun
tujuan
dibangunnya
pengendalian intern adalah:

sistem
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Untuk melindungi aset (termasuk data)
negara; Untuk memelihara catatan secara rinci
dan akurat;
Untuk menghasilkan informasi keuangan yang
akurat, relevan dan andal;
Untuk menjamin bahwa laporan keuangan
disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku
(Standar Akuntansi Pemerintah/SAP);
Untuk efisiensi dan efektivitas operasi;
Untuk
menjamin
ditaatinya
kebijakan
manajemen dan peraturan perundangan yang
berlaku.

Dalam pemerintahan, menurut Suwanda &
Dailibas (2016:4), Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.
Ini memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi. SPIP adalah sistem
pengendalian intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
daerah. SPIP merupakan suatu proses yang
berjalan terus untuk semakin menyempurnakan
pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan harus
fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan
kebutuhan, pelaporan keuangan harus semakin
andal yang ditunjang dengan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang semakin profesional dan
peralatan yang semakin memadai dan aset semakin
aman baik secara administrasi maupun fisik. Selain
itu, SPIP juga harus ditunjang dengan prosedur
pengamanan yang memadai, ditaatinya peraturan
yang berlaku dan semakin tingginya integritas
aparatur pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, SPIP tidak saja
dilengkapi dengan peraturan perundangan yang
semakin lengkap. Namun, di atas itu, semuanya
harus dilandasi oleh implementasi yang efektif. Ini
berarti harus tumbuh suatu kesadaran untuk
mematuhi aturan dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab masing-masing. Suatu aturan tidak
akan bermanfaat jika tidak diimplementasikan
dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hal
tersebut dilaksanakan menjadi satu serta bagian
integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan
instansi pemerintah.
Menurut Suwanda & Dailibas (2016:5), SPIP
terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu lingkungan
pengendalian,
penilaian
risiko,
kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan pengendalian intern. Unsur SPIP ini
mengacu pada unsur SPIP yang telah dipraktekkan
di lingkungan pemerintahan di berbagai negara.

2.2. Belanja Subsidi Bunga Kredit Program
Soritaon Siregar (2010) dalam bukunya
“Kebijakan Subsidi di Tengah Ancaman Krisis
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Ekonomi” menjelaskan bahwa sejak krisis ekonomi
1998, orientasi dan perspektif kebijakan kredit
program diupayakan tidak lagi bias sebagaimana
praktek dan implementasi kebijakan masa
sebelumnya, diantaranya seperti Kredit Usaha Tani
(KUT) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR).
Implementasi
kebijakan
kredit
program
dilaksanakan pemerintah dengan melakukan
kerjasama dengan pihak-pihak yang selama ini
memiliki akses pembiayaan kepada kelompok
sasaran, yaitu perbankan nasional dan lembaga
pembiayaan/non-perbankan
lainnya.
Peran
perbankan/lembaga non bank sangat penting
dalam pengembangan kredit program, mengingat
institusi
perbankan
merupakan
lembaga
pembiayaan yang telah memiliki kemampuan dan
kapasitas dalam penyaluran kredit kepada
masyarakat.

Subsidi dalam kredit program dialokasikan
dalam APBN pada belanja subsidi dimana sumber
pembiayaan kreditnya bersumber dari perbankan
(pola executing). Kredit program terdiri atas 2
(dua) skema, skema pertama adalah kredit
program skema Penjaminan dan yang kedua
adalah kredit program skema subsidi bunga. Kredit
program skema penjaminan diberikan kepada
UMK
yang
mempunyai
masalah
dalam
pembiayaan/kredit dari perbankan karena tidak
memiliki agunan (collateral) yang menjadi
prasyarat utama calon debitur sesuai dengan nilai
pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan
sejumlah nilai asset milik calon debitur (biasanya
berupa asset/objek tidak bergerak/bergerak) yang
dapat
digunakan
sebagai
jaminan
atas
pembiayaan/kredit yang diterima oleh debitur
(asset-based lending). Untuk itu skema penjaminan
dapat dijadikan sebagai pengganti kekurangan
jaminan asset yang dimiliki oleh UMK.
Skema penjaminan pada dasarnya merupakan
suatu pembagian risiko (risk sharing) antara pihak
penjamin dan perbankan. Idealnya, skema
penjaminan dapat berjalan dengan baik apabila
skema ini diterapkan kepada debitur yang baik
(creditworthiness) dan memilik potensi usaha
yang memadai namun terkendala masalah agunan.
Skema penjaminan kredit program menggunakan 2
(dua) pola, yaitu pola biaya penjaminan (guarantee
fee) atau dikenal sebagai premi (imbal jasa)
dimana pemerintah selaku penjamin melakukan
pembayaran premi (imbal jasa) atas kredit atas
nama
debitur
UMK
yang
memperoleh
pembiayaan/kredit perbankan melalui lembaga
penjaminan kredit seperti PT. Askrindo dan Perum
Jamkrindo atau lembaga penjaminan kredit lainnya
seperti dalam pelaksanaan program KUR sampai
dengan tahun 2014. Kemudian pola pembagian
risiko atas dasar klaim kredit bermasalah (default
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claims) dilakukan apabila debitur UMK mengalami
gagal bayar, maka akan dilakukan pembagian
risiko sesuai dengan porsi pembagian yang sudah
disepakati antara pemerintah dan perusahaan
penjaminan seperti dalam Risk Sharing skema
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

Sedangkan skema kredit program yang kedua
merupakan skema subsidi bunga yang ditujukan
kepada UMK yang secara persyaratan agunan
sudah memadai namun terdapat permasalahan
dari sisi kelayakan usaha (feasibility), yaitu
prospek dan potensi pengembangan usaha dan
faktor risiko usaha yang dijalani oleh UMK.
Biasanya perbankan cenderung untuk membatasi
akses pembiayaan apabila berdasarkan analisa
kelayakan kredit kegiatan usaha yang dijalankan
UMK memiliki tingkat risiko tinggi atau dapat
menimbulkan potensi gagal bayar cukup tinggi.
Permasalahan kelayakan usaha pada umumnya
disebabkan adanya perbedaan (gap) antara
pendapatan yang diterima oleh UMK melalui
kegiatan usahanya dengan tingkat bunga kredit
bank yang berlaki untuk usaha sejenis.
Pelaksanaan kredit program dengan pola subsidi
bunga dilakukan dengan cara pemerintah
menanggung selisih tingkat bunga komersial yang
berlaku untuk kegiatan usaha sejenis dan tingkat
bunga yang menjadi beban UMK. Porsi tingkat
bunga bagian pemerintah ditentukan dengan
memperhatikan perkembangan dan potensi
kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas subsidi
bunga. Kredit program skema subsidi bunga
dilakukan pada skema Kredit Ketahanan Pangan
dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi
Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP),
Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nangroe Aceh
Darussalam dan Nias (KPP NAD-Nias), Kredit
Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dan Skema Sistem
Resi Gudang (S-SRG).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penentuan Sampel
Teknik sampling yang digunakan dalam
penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan
tertentu (Sugiyono, 2014). Sampel responden yang
digunakan pada penelitian ini adalah pengelola
keuangan subsidi bunga kredit program di
Direktorat
Sistem
Manajemen
Investasi,
pegawai/pejabat KPPN Khusus Investasi terkait
belanja subsidi bunga kredit program tahun 2011
sampai dengan 2015, Unit Kepatuhan Internal
tingkat
eselon
I
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan, Auditor pada Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan yang bertindak
selaku pengendali teknis pada saat melakukan
audit kepatuhan atas pengelolaan belanja subsidi

bunga skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKP-E) pada Direktorat Sistem Manajemen
Investasi dan KPPN Khusus Investasi Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dan, Direktorat Anggaran
Bidang Politik Hukum (Polhukam) dan Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Responden dalam merumuskan strategi di
penelitian ini ada 5 orang, yang terdiri dari pejabat
setingkat eselon III dan IV di Direktorat Sistem
Manejemen Investasi, KPPN Khusus Investasi, Unit
Kepatuhan Internal tingkat eselon I Ditjen
Perbendaharaan, Direktorat Anggaran Bidang
Politik, Hukum, Keamanan dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara, dan Auditor di
Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan.

3.2. Analisis Data
Data yang digunakan untuk dianalisis
meliputi data primer dan data sekunder yang
diperoleh dari pihak-pihak terkait. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian ini dilakukan melalui
interview
(wawancara) dan kuesioner, yang dilakukan di
tempat kerja informan, dengan tujuan agar
diperoleh data dan informasi mengenai sistem
pengendalian yang telah dilakukan.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan
Analitycal Hierarchy Process (AHP) dalam
merumuskan strategi untuk meningkatkan SPI
dalam belanja subsidi bunga kredit program
menjadi memadai. Model AHP menggunakan
pendapat pakar atau ahli sebagai input utama 3.
Berdasarkan hal tersebut, maka responden dipilih
dengan
purposive
sampling
berdasarkan
kepakaran terhadap masalah yang diteliti.
Prinsip dasar dalam penyusunan strategi ini
adalah menyusun hirarki, menentukan prioritas
dan konsistensi logis. Metode Analitycal Hierarchy
Process (AHP) dilakukan dengan menggunakan alat
bantu software Expert Choice 11.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden di dalam menentukan strategi
kebijakan dalam meningkatkan SPI belanja subsidi
bunga kredit program adalah pejabat di Direktorat
Sistem Manejemen Investasi, KPPN Khusus
Investasi, Unit Kepatuhan Internal tingkat eselon I
Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Anggaran
Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara dan Auditor di
3

Falatehan, A. F. Analytical Hierarchy Process
(AHP) Teknik Pengambilan Keputusan untuk
Pembangunan Daerah.(Yogyakarta; Indomedia
Pustaka, 2016), hlm 1.
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Inspektorat V Itjen Kementerian Keuangan yang
menjadi pengendali teknis pada saat melakukan
audit kepatuhan atas pengelolaan belanja subsidi
bunga skim KKP-E di Dit SMI dan KPPN Khusus
Investasi. Dalam menjaring pendapat terkait
strategi peningkatan SPI belanja subsidi bunga
kredit program dilakukan dengan wawancara dan
kuesioner kemudian untuk pemilihan prioritas
kebijakan dilakukan melalui kuesioner.

4.1. Hirarki
Perumusan strategi peningkatan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) belanja subsidi bunga
kredit program menggunakan metode Analithycal
Hierarchy Process (AHP). Dalam metode AHP
disusun Struktur hirarki yang mencakup level
fokus yaitu tujuan yang diharapkan dapat tercapai
melalui beberapa alternatif kebijakan yang telah
diprioritaskan seperti tampak pada Gambar 1.

Faktor adalah penyebab kurang memadainya
SPI belanja Subsidi Bunga Kredit Program. Faktor
tersebut terdiri dari:

Gambar 1 Struktur Hirarki dan Nilai Bobot
Hirarki AHP
a. Verifikasi secara manual karena tidak adanya
sistem informasi di dalam melakukan
verifikasi tagihan subsidi bunga kredit
program,
b. Monitoring dan Evaluasi yang kurang memadai
disebabkan karena tidak adanya monitoring
dan evaluasi yang dilakukan oleh Dit SMI dan
KPPN Khusus Investasi sedangkan Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan hanya
melakukan audit kepatuhan pada tahun 2015.
c. Kurangnya pelaksanaan pengendalian intern
disebabkan karena tidak adanya pelaksanaan

d.

pengendalian intern yang dilakukan oleh Unit
Kepatuhan Intern di Ditjen Perbendaharaan
terhadap belanja subsidi bunga kredit
program.
Kurangnya koordinasi karena minimnya
koordinasi yang dilakukan oleh Dit SMI dan
KPPN Khusus Investasi terkait Sistem
Pengendalian Intern belanja subsidi bunga
kredit program.

Lembaga adalah pelaku yang menyebabkan
SPI belanja subsidi bunga kredit program menjadi
kurang memadai dan harus memperbaikinya.
Lembaga/pelaku tersebut adalah:
a. Direktorat Sistem Manajemen Investasi yang
bertidak
sebagai
regulator,
operator,
pengawasan dan sekaligus evaluator pada
tahun 2011 sampai tahun 2014. Pada tahun
2015 Direktorat SMI bertindak selaku
regulator.
b. KPPN Khusus Investasi yang bertindak sebagai
operator penyalur dana subsidi bunga kredit
program sejak tahun 2015.
c. Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum,
Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara yang bertindak selaku
Pembantu Pengguna Anggaran dan penyusun
laporan keuangan Bagian Anggaran Subsidi.
d. Unit
Kepatuhan
Internal
Ditjen
Perbendaharaan yang bertindak selaku
pengawas Sistem Pengendalian Internal
lingkup Ditjen Perbendaharaan.
e. Inspektorat V Itjen Kementerian Keuangan,
terdapat auditornya yang menjadi pengendali
teknis ketika melakukan audit kepatuhan
internal terkait subsidi bunga kredit program
di Direktorat SMI dan KPPN Khusus Investasi.

Kendala adalah keterbatasan yang ada pada
masing-masing lembaga/ pelaku. Keterbatasan
tersebut adalah:
a. Belum adanya sistem informasi dalam
verifikasi dan ketepatan sasaran masih
menggunakan excel di dalam memverifikasi
tagihan dari bank pelaksana.
b. Keterbatasan SDM masih dirasakan oleh para
pengelola keungan karena belum adanya
sistem informasi dalam memverifikasi subsidi
bunga kredit program. Dalam pembinaan SDM
terkait pendidikan dan pelatihan juga
dirasakan masih kurang oleh para pengelola
keuangan subsidi bunga kredit program.
c. Verifikasi sebatas penyaluran dana karena
selama ini yang menjadi data pembanding
hanya rekening koran yang disampaikan oleh
bank pelaksana dan tidak terkait ketepatan
sasaran pemberian subsidi bunga kredit
program.
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d.

e.

Ketidakjelasan fungsi regulator, operator,
evaluator dan pengawasan karena pada
peraturan subsidi bunga kredit program tidak
diatur secara jelas kewajiban dari masingmasing pihak terkait belanja subsidi bunga
kredit program.
SOP yang belum menyeluruh karena adanya
rekomendasi Itjen Kementerian Keuangan dan
Badan
Pemeriksa
Keuangan
perlunya
penyempurnaan SOP terkait belanja subsidi
bunga kredit program.

Alternatif kebijakan adalah kebijakan yang
harus digunakan untuk dapat meningkatkan SPI
belanja subsidi bunga kredit program menjadi
memadai. Alternatif tersebut adalah:
a. Sistem informasi yang terintegrasi dalam
verifikasi dan ketepatan sasaran, alternatif
kebijakan ini diperlukan agar verifikasi tidak
hanya sebatas penyaluran dana namun juga
dapat digunakan dalam menilai ketepatan
sasaran. Selain itu juga dapat digunakan untuk
mengatasi keterbatasan SDM baik dari sisi
kualitas maupun kuantitas dan memperjelas
fungsi dari masing-masing pihak yang terkait
di dalam belanja subsidi bunga kredit program
serta dapat mengatasi keterbatasan SOP yang
ada.
b. Pembentukan
forum
pengawasan
dan
pengendalian diharapkan dapat membantu
dalam mengklarifikasi ketepatan sasaran,
keterbatasan SDM, verifikasi yang dilakukan
hanya sebatas penyaluran dana dan adanya
ketidak jelasan fungsi serta SOP yang belum
menyeluruh.
c. Penyempurnaan
peraturan
dan
SOP
diharapkan dapat disempurnakan terkait
kendala yang ada.

Pembinaan SDM pengelola subsidi bunga
kredit program diharapkan dapat mengatasi
adanya keterbatasan SDM dari segi kuantitas,
belum adanya sistem informasi, verifikasi, dan
ketidakjelasan fungsi masing-masing pihak terkait
dalam belanja subsidi bunga kredit program serta
SOP yang belum lengkap.
4.2. Analisis Prioritas Kebijakan
Dalam pengolahan prioritas kebijakan terbagi
menjadi 4 bagian, yaitu faktor yang menyebabkan
kurang memadainya Sistem Pengendalian Intern
(SPI), pelaku/aktor, kendala dan alternatif
kebijakan.

4.2.1. Faktor Penyebab Kurang Memadainya
SPI
Pengolahan antar elemen faktor yang
menyebabkan kurang memadainya SPI bertujuan

untuk mengetahui faktor utama penyebab adanya
temuan SPI dalam belanja subsidi bunga kredit
program.
Hasil pengolahan seperti pada Tabel 2
menunjukkan bahwa faktor penyebab utama yang
menyebabkan kurang memadainya SPI belanja
subsidi bunga kredit program adalah monitoring
dan evaluasi yang kurang memadai dengan nilai
bobot sebesar 0.327, kemudian disusul kurangnya
pelaksanaan pengendalian intern dengan nilai
bobot sebesar 0.234, kurangnya koordinasi dengan
nilai bobot sebesar 0.223 dan verifikasi secara
manual dengan nilai bobot sebesar 0.217. Dengan
demikian faktor yang menjadi penyebab kurang
memadainya SPI dan perlu diperbaiki adalah
Monitoring dan evaluasi yang kurang memadai. Hal
ini disebabkan hampir tidak adanya monitoring
belanja subsidi bunga kredit program ke debitur
penerima subsidi bunga kredit program pada
kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015.

4.2.2. Lembaga/Pelaku
Pengolahan Hasil pengolahan horizontal pada
lembaga/pelaku dari Sistem Pengendalian Intern

Tabel 2 Susunan Bobot Prioritas Antar Elemen Faktor
Penyebab Kurang Memadainya SPI
No
1
2

3

4

Faktor Penyebab

Verifikasi Secara Manual
Monitoring dan Evaluasi
yang Kurang Memadai
Kurangnya Pelaksanaan
Pengendalian Intern
Kurangnya Koordinasi

Nilai
0.217

Prioritas
4

0.234

2

0.327

0.223

1

3

(SPI) belanja subsidi bunga kredit program
(Lampiran 1) menunjukkan bahwa pelaku yang
menyebabkan kurang memadainya SPI belanja
subsidi bunga kredit program dengan faktor
penyebab verifikasi secara manual adalah
Direktorat Sistem Manajemen Investasi Ditjen
Perbendaharaan dengan nilai bobot sebesar 0.282,
kemudian disusul KPPN Khusus Investasi dengan
nilai bobot sebesar 0.256, Unit Kepatuhan Internal
Ditjen Perbendaharaan dengan nilai bobot sebesar
0.201, Inspektorat V Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan
dengan nilai bobot sebesar 0.165 dan Direktorat
Anggaran Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
dengan nilai bobot sebesar 0.096.
Pelaku
yang
menyebabkan
kurang
memadainya SPI belanja subsidi bunga kredit
program dengan faktor penyebab monitoring dan
evaluasi yang kurang memadai adalah Direktorat
Sistem
Manajemen
Investasi
Ditjen
Perbendaharaan dengan nilai bobot sebesar 0.348,
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kemudian disusul KPPN Khusus Investasi dengan
nilai bobot sebesar 0.200, Unit Kepatuhan Internal
Ditjen Perbendaharaan dengan nilai bobot sebesar
0.190, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan dengan nilai bobot sebesar
0.177 dan Direktorat Anggaran Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan, dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara dengan nilai bobot
sebesar 0.085.

Perbandingan
bobot
pelaku
yang
menyebabkan kurang memadainya SPI belanja
subsidi bunga kredit program dengan faktor
penyebab kurangnya pelaksanaan pengendalian
intern adalah KPPN Khusus Investasi dengan nilai
bobot sebesar 0.263, kemudian disusul Direktorat
Sistem Manajemen Investasi (Dit SMI) Ditjen
Perbendaharaan dengan nilai bobot sebesar 0.240,
Unit Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan
dengan nilai bobot sebesar 0.196, Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan Kementerian
Keuangan dengan nilai bobot sebesar 0.175 dan
Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara dengan nilai bobot sebesar 0.125.

Pelaku
yang
menyebabkan
kurang
memadainya SPI belanja subsidi bunga kredit
program dengan faktor penyebab kurangnya
koordinasi adalah Direktorat Sistem Manajemen
Investasi Ditjen Perbendaharaan dengan nilai
bobot sebesar 0.294, kemudian disusul KPPN
Khusus Investasi dengan nilai bobot sebesar 0.261,
Unit Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan
dengan nilai bobot sebesar 0.159, Direktorat
Anggaran Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
dan BA BUN dengan nilai bobot sebesar 0.144 dan
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan dengan nilai bobot sebesar
0.142.
Hasil pengolahan vertikal seperti tampak
pada Tabel 3, menunjukkan bahwa pelaku
penyebab kurang memadainya SPI yang paling
dominan
dan
harus
berupaya
untuk
memperbaikinya adalah
Direktorat
Sistem
Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan
dengan nilai 0.297. Hal ini dapat disebabkan
karena Direktorat Sistem Manajemen Investasi
merupakan pihak yang menjadi regulator, operator
sekaligus pengawasan dan evaluator pada tahun
2011 sampai dengan 2014 dalam belanja subsidi
bunga kredit program di Ditjen Perbendaharaan.

Tabel 3 Susunan Bobot Prioritas Hasil Pengolahan
Vertikal Antara Elemen Pelaku Penyebab Kurang
Memadainya SPI Dengan Faktor Penyebab
No
1
2
3
4
5

Pelaku
Dit SMI DJPBN
KPPN KI DJPBN
Dit. Ang Bid. Polhukam &
BA BUN
UKI DJPBN
Inspektorat V Itjen
Kementerian Keuangan

Nilai
0.297
0.241
0.110

0.187
0.166

Prioritas
1
2
5
3
4

4.2.3. Kendala
Hasil pengolahan horizontal antar elemen
kendala (Lampiran 1) menunjukkan bahwa
kendala yang memiliki nilai paling tinggi pada Dit
SMI adalah ketidakjelasan fungsi regulator,
operator, evaluator dan pengawasan dengan nilai
0.311, kemudian disusul belum adanya sistem
informasi dalam verifikasi dan ketepatan sasaran
yang terintegrasi dengan nilai 0.229, verifikasi
sebatas penyaluran dana dengan nilai 0.171, SOP
yang belum menyeluruh dengan nilai 0.146,
keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan
nilai 0.143.
Kendala pada KPPN Khusus Investasi yang
memiliki nilai paling tinggi adalah belum adanya
sistem informasi dalam verifikasi dan ketepatan
sasaran yang terintegrasi dengan nilai 0.305,
kemudian disusul ketidakjelasan fungsi regulator,
operator, evaluator dan pengawasan dengan nilai
0.212, verifikasi sebatas penyaluran dana dengan
nilai 0.199, keterbatasan Sumber Daya Manusia
(SDM) dengan nilai 0.144, SOP yang belum
menyeluruh dengan nilai 0.141.

Perbandingan bobot kendala di Dit. Anggaran
Bid. Polhukam dan BA BUN yang memiliki nilai
paling tinggi adalah belum adanya sistem informasi
dalam verifikasi dan ketepatan sasaran yang
terintegrasi dengan nilai 0.327, selanjutnya SOP
yang belum menyeluruh dengan nilai 0.213,
ketidakjelasan fungsi regulator, operator, evaluator
dan pengawasan dengan nilai 0.175, keterbatasan
Sumber Daya Manusia (SDM) dengan nilai 0.149
dan verifikasi sebatas penyaluran dana dengan
nilai 0,136. Kendala di Unit Kepatuhan Internal
Ditjen Perbendaharaan yang memiliki nilai paling
tinggi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia
(SDM) dengan nilai 0.226, kemudian disusul SOP
yang belum menyeluruh dengan nilai 0.221,
ketidakjelasan fungsi regulator, operator, evaluator
dan pengawasan dengan nilai 0.210, belum adanya
sistem informasi dalam verifikasi dan ketepatan
sasaran yang terintegrasi dengan nilai 0.203,
verifikasi sebatas penyaluran dana dengan nilai
0.140.
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Hasil pengolahan antar elemen kendala di
Itjen Kementerian Keuangan memiliki nilai paling
tinggi adalah belum adanya sistem informasi dalam
verifikasi dan ketepatan sasaran yang terintegrasi
dengan
nilai
0.320,
kemudian
disusul
ketidakjelasan fungsi regulator, operator, evaluator
dan pengawasan dengan nilai 0.206, SOP yang
belum
menyeluruh
dengan
nilai
0.197,
keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan
nilai 0.145, verifikasi sebatas penyaluran dana
dengan nilai 0.132. Hasil pengolahan vertikal
seperti tampak pada Tabel 4 menunjukkan bahwa
kendala yang paling dominan adalah belum adanya
Sistem Informasi dalam verifikasi dan ketepatan
sasaran dengan nilai 0.269. Hal ini menunjukkan
bahwa Sistem Informasi dibutuhkan dalam
melakukan verifikasi tagihan subsidi bunga dan
ketepatan sasaran dalam pemberian subsidi bunga
kredit program.
Tabel 4 Susunan Bobot Prioritas Hasil Pengolahan
Vertikal Antara Elemen Kendala dengan
Lembaga/Pelaku

No
1
2
3

4

5

Kendala
Belum adanya SI dalam
Verifikasi dan Ketepatan
Sasaran
Keterbatasan SDM
Verifikasi Sebatas
Penyaluran Dana
Ketidakjelasan Fungsi
Regulator, Operator,
Evaluator dan Pengawasan
SOP yang Belum
Menyeluruh

Nilai
0.269

Prioritas
1

0.160
0.162

5
4

0.236

2

0.175

3

4.2.4. Alternatif dan Prioritas Kebijakan
Hasil pengolahan untuk alternatif kebijakan
(Lampiran 2) menunjukkan bahwa alternatif
kebijakan terhadap kendala belum adanya Sistem
Informasi yang terintegrasi dalam verifikasi dan
ketepatan sasaran yang tertinggi adalah melalui
Sistem Informasi yang terintegrasi dalam verifikasi
dan
ketepatan
sasaran
bernilai
0.303,
pembentukan
forum
pengawasan
dan
pengendalian dengan nilai 0.221, penyempurnaan
peraturan dan SOP dengan nilai 0.202, pembinaan
SDM pengelola subsidi bunga dengan nilai 0.147,
penilaian dan reviu pengendalian intern atas
pelaporan keuangan dengan nilai 0.127.

Alternatif kebijakan terhadap kendala
Keterbatasan SDM adalah Sistem Informasi (SI)
yang terintegrasi dalam verifikasi dan ketepatan
sasaran dengan nilai 0.269, kemudian disusul
pembentukan
forum
pengawasan
dan
pengendalian dengan nilai 0.230, pembinaan SDM
pengelola subsidi bunga dengan nilai 0.208,

penyempurnaan peraturan dan SOP dengan nilai
0.163, penilaian dan reviu pengendalian intern atas
pelaporan keuangan nilai 0.130.

Terhadap verifikasi sebatas penyaluran dana,
alternatif kebijakannya adalah Sistem Informasi
(SI)
yang terintegrasi dalam verifikasi dan
ketepatan sasaran dengan nilai 0.310, selanjutnya
disusul pembentukan forum pengawasan dan
pengendalian dengan nilai 0.225, penyempurnaan
peraturan dan SOP dengan nilai 0.188, pembinaan
SDM pengelola subsidi bunga dengan nilai 0.160,
penilaian dan reviu pengendalian intern atas
pelaporan keuangan nilai 0.118.

Pada kendala ketidakjelasan fungsi regulator,
operator, evaluator dan pengawasan, alternatif
kebijakannya adalah penyempurnaan peraturan
dan SOP dengan nilai 0.265, pembentukan forum
pengawasan dan pengendalian dengan nilai 0.237,
kemudian Sistem Informasi (SI) yang terintegrasi
dalam verifikasi dan ketepatan sasaran dengan
nilai 0.230, pembinaan SDM pengelola subsidi
bunga dengan nilai 0.146, penilaian dan reviu
pengendalian intern atas pelaporan keuangan nilai
0.122.

Alternatif kebijakan yang terakhir adalah
kendala SOP yang belum menyeluruh melalui
penyempurnaan peraturan dan SOP dengan nilai
0.303, kemudian Sistem Informasi (SI) yang
terintegrasi dalam verifikasi dan ketepatan sasaran
dengan nilai 0.222, pembentukan forum
pengawasan dan pengendalian dengan nilai 0.208,
pembinaan SDM pengelola subsidi bunga dengan
nilai 0.140, penilaian dan reviu pengendalian
intern atas pelaporan keuangan nilai 0.128.
Berdasarkan Tabel 5, prioritas utama untuk
meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
belanja subsidi bunga kredit program di Ditjen
Perbendaharaan menjadi memadai adalah Sistem
Informasi (SI) yang terintegrasi dalam verifikasi
dan ketepatan sasaran. Hal ini dikarenakan salah
satu faktor utama yang menyebabkan adanya
temuan SPI yang kurang memadai adalah
monitoring dan evaluasi yang kurang memadai.
Tabel 5 Hasil Pengolahan Antar Elemen Kebijakan

No
1
2
3

4

5

Prioritas Alternatif Kebijakan
SI yang Terintegrasi dalam Verifikasi
dan Ketepatan Sasaran
Penyempurnaan Peraturan dan SOP
Pembentukan Forum Pengawasan dan
Pengendalian
Pembinaan SDM Pengelola Subsidi
Bunga
Penilaian dan Reviu Pengendalian
Intern atas Pelaporan Keuangan

Nilai
0.266

0.226
0.225

0.158

0.125
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Sistem Informasi (SI) yang terintegrasi dalam
verifikasi dan ketepatan sasaran dapat dijadikan
acuan untuk melakukan verifikasi dan sekaligus
melakukan monitoring dan evaluasi, diharapkan
penyaluran dana subsidi bunga kredit program
yang dilakukan tepat sasaran kepada yang
seharusnya menerima. Hasil analisis AHP
menggunakan Expert Choice 11 dapat dilihat pada
Gambar 2.
Gambar 4 Dinamik Untuk Analisis Sensitivitas
Setelah Dilakukan Perubahan

Gambar 2 Hasil Sintesis Menggunakan
Expert Choice 11
4.3. Sensitivitas
Tingkat perubahan pembobotan suatu pilihan
karena adanya suatu perubahan pilihan lain dapat
diukur melalui analisis sensitivitas. Sehingga
bilamana terjadi pergeseran subyektifitas dari
stakeholders atas pembobotan pilihan, maka akan
dapat mempengaruhi besarnya bobot pilihan yang
lainnya dan dapat mengakibatkan perubahan pada
proses yang dilakukan untuk mencapai pilihan
alternatif tersebut. Gambar 3 menunjukkan gambar
dinamis sensitivitas sebelum adanya perubahan,
tampak pada Gambar 3 bahwa monitoring dan
evaluasi yang kurang memadai memiliki nilai 32,7
persen.
Gambar 3 Dinamik Untuk Analisis Sensitivitas
Sebelum Dilakukan Perubahan

Pada Tabel 6 dapat terlihat bahwa hasil
setelah dilakukan dinamik sensitivitas terhadap
monitoring dan evaluasi yang kurang memadai,
ternyata tidak merubah prioritas utama dari
kebijakan yang dipilih, yaitu Sistem Informasi yang
terintegrasi dalam verifikasi dan ketepatan sasaran
dengan nilai 26.6 persen.

Tabel 6 Rekapitulasi Hasil Pengolahan Antar Elemen
Kebijakan Setelah Dilakukan Perubahan 20,1%
Terhadap Monitoring Dan Evaluasi Yang Kurang
Memadai
No
1
2
3

4

5

prioritas Kebijakan
SI yang Terintegrasi dalam Verifikasi
dan Ketepatan Sasaran
Penyempurnaan Peraturan dan SOP
Pembentukan Forum Pengawasan dan
Pengendalian
Pembinaan SDM Pengelola Subsidi
Bunga
Penilaian dan Reviu Pengendalian
Intern atas Pelaporan Keuangan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian ini, variabel yang memiliki
nilai relatif tinggi dibandingkan dengan yang
lainnya adalah monitoring dan evaluasi yang
kurang memadai dengan nilai sebesar 32,7 persen.
Ternyata, apabila dikurangi menjadi 12,6 persen
(dikurangi 20,1%), urutan prioritas kebijakan tidak
berubah, seperti terlihat pada Gambar 4.

Nilai
0.266

0.226
0.225

0.158

0.125

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan,
dapat disimpulkan bahwa Prioritas kebijakan
untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern
(SPI) Belanja Subsidi Bunga Kredit Program
menjadi memadai adalah:
1. Membuat Sistem Informasi (SI) yang
terintegrasi dalam verifikasi tagihan dan
ketepatan sasaran
2. Penyempurnaan peraturan dan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
3. Pembentukan
forum
pengawasan
dan
pengendalian
4. Pembinaan SDM pengelola keuangan untuk
pengelolaan dan pengembangan sistem
informasi
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5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal
yang perlu dipertimbangkan sebagai saran adalah
sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan
sebagai salah satu cara untuk meningkatkan
Sistem Pengendalian Intern di skema subsidi
yang lain.
2. Untuk penelitian berikutnya disarankan agar
objek penelitian dapat diperluas, yaitu seluruh
kementerian yang terkait belanja subsidi
bunga kredit program.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

6.1. Implikasi
Implementasi
dari
beberapa
starategi/alternatif
kebijakan
agar
Sistem
Pengendalian Intern (SPI) belanja subsidi bunga
kredit program menjadi memadai sesuai dengan
hasil prioritas hasil pengolahan AHP adalah
sebagai berikut:
a. Pembuatan Sistem Informasi (SI) yang
terintegrasi dalam verifikasi tagihan dan
ketepatan sasaran. Untuk tahap pertama,
Sistem Informasi ini diharapkan dapat
mempercepat proses verifikasi yang selama ini
dilakukan secara manual. Kemudian pada
tahap selanjutnya sistem informasi ini
diharapkan dapat menjawab terkait ketepatan
sasaran dalam penyaluran subsidi bunga
kredit program. Dengan adanya sistem
informasi ini diharapkan bank pelaksana dapat
menginput data-data debitur dan perjanjian
kredit yang dilakukan dengan debitur terkait
kredit program serta rekomendasi yang telah
didapatkan dari Kementerian dan Pemerintah
Daerah yang berwenang untuk menerbitkan
rekomendasi bahwa debitur tersebut adalah
debitur yang sesuai dengan persyaratan dalam
kriteria penerima kredit program, sehingga
ketepatan sasaran juga dapat dimonitoring.
b. Seiring dengan adanya Sistem Informasi juga
diperlukan penyempurnaan peraturan dan
SOP terkait hal-hal yang belum diatur,
sehingga dapat mendukung pelaksanaan
sistem informasi sehingga dapat berjalan
dengan efektif dan efisien.
c. Forum pengawasan dan pengendalian yang
beranggotakan pihak-pihak terkait perlu
dibentuk untuk menindaklanjuti hasil laporan
monitoring yang dihasilkan melalui sistem
infomasi yang terintegrasi sehingga dapat
diyakini ketepatan sasarannya.
d. Pembinaan SDM diperlukan setelah sistem
informasi terbentuk sehingga dapat didukung
oleh SDM yang handal dalam mengoperasikan
dan mengembangkan sistem informasi yang
telah terbentuk.

6.2. Keterbatasan
Penelitian
ini
mengandung
beberapa
keterbatasan:
a. Hanya mencakup obyek yang ada di Ditjen
Perbendaharaan khususnya di Direktorat
Sistem Manajemen Investasi dan KPPN Khusus
Investasi.
b. Jawaban
kuesioner
dan
wawancara
mengandung
unsur
subyektifitas
dari
responden yang menjawabnya.
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Lampiran 1
Tabel Susunan Bobot Prioritas Hasil Pengolahan Horizontal Antar Elemen
Pelaku Penyebab Kurang Memadainya SPI
No

Faktor

1

Verifikasi Secara Manual

2

Monitoring dan Evaluasi
yang Kurang Memadai

3

Kurangnya Pelaksanaan
Pengendalian Intern

4

Kurangnya Koordinasi

Lembaga/Pelaku
Dit SMI DJPBN
KPPN KI DJPBN
Dit. Angg. Bid Polhukam & BA BUN
UKI DJPBN
Inspektorat V Itjen Kemenkeu
Dit SMI DJPBN
KPPN KI DJPBN
Dit. Angg. Bid Polhukam & BA BUN
UKI DJPBN
Inspektorat V Itjen Kemenkeu
Dit SMI DJPBN
KPPN KI DJPBN
Dit. Angg. Bid Polhukam & BA BUN
UKI DJPBN
Inspektorat V Itjen Kemenkeu
Dit SMI DJPBN
KPPN KI DJPBN
Dit. Angg. Bid Polhukam & BA BUN
UKI DJPBN
Inspektorat V Itjen Kemenkeu

Nilai

Prioritas

0.282
0.256
0.096
0.201
0.165
0.348
0.200
0.085
0.190
0.177
0.240
0.263
0.125
0.196
0.175
0.294
0.261
0.144
0.159
0.142

1
2
5
3
4
1
2
5
3
4
2
1
5
3
4
1
2
4
3
5

Tabel Susunan Bobot Prioritas Hasil Pengolahan Horizontal Antar Elemen Kendala
No
1

2

3

4

5

Pelaku
Dit SMI
DJPBN

KPPN KI
DJPBN

Dit. Ang.
Bid.
Polhukam
& BA BUN
UKI DJPBN

Inspektorat
V Itjen
Kemenkeu

Kendala
Belum adanya SI dalam Verifikasi & Ketepatan Sasaran
Keterbatasan SDM
Verifikasi Sebatas Penyaluran Dana
Ketidakjelasan Fungsi Regulator, Operator, Evaluator dan
Pengawasan
SOP yang Belum Menyeluruh

Belum adanya SI dalam Verifikasi & Ketepatan Sasaran
Keterbatasan SDM
Verifikasi Sebatas Penyaluran Dana
Ketidakjelasan Fungsi Regulator, Operator, Evaluator dan
Pengawasan
SOP yang Belum Menyeluruh
Belum adanya SI dalam Verifikasi & Ketepatan Sasaran
Keterbatasan SDM
Verifikasi Sebatas Penyaluran Dana
Ketidakjelasan Fungsi Regulator, Operator, Evaluator dan
Pengawasan
SOP yang Belum Menyeluruh
Belum adanya SI dalam Verifikasi & Ketepatan Sasaran
Keterbatasan SDM
Verifikasi Sebatas Penyaluran Dana
Ketidakjelasan Fungsi Regulator, Operator, Evaluator dan
Pengawasan
SOP yang Belum Menyeluruh
Belum adanya SI dalam Verifikasi & Ketepatan Sasaran
Keterbatasan SDM
Verifikasi Sebatas Penyaluran Dana
Ketidakjelasan Fungsi Regulator, Operator, Evaluator dan
Pengawasan
SOP yang Belum Menyeluruh

Nilai
0.229
0.143
0.171

Prioritas
2
5
3

0.305
0.144
0.199

1
4
3

0.311
0.146

0.212
0.141
0.327
0.149
0.136

1
4

2
5
1
4
5

0.175
0.213
0.203
0.226
0.140

3
2
4
1
5

0.206
0.197

2
3

0.210
0.221
0.320
0.145
0.132

3
2
1
4
5
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Lampiran 2

Tabel Susunan Bobot Prioritas Hasil Pengolahan Antar Elemen Kebijakan
No
1

2

3

4

5

Kendala
Belum adanya SI dalam
Verifikasi dan
Ketepatan Sasaran

Keterbatasan SDM

Verifikasi Sebatas
Penyaluran Dana

Ketidakjelasan Fungsi
Regulator, Operator,
Evaluator &
Pengawasan

SOP yang Belum
Menyeluruh

Alternatif Kebijakan
SI yang Terintegrasi dalam Verifikasi dan
Ketepatan Sasaran
Pembentukan Forum Pengawasan dan
Pengendalian
Penyempurnaan Peraturan dan SOP
Pembinaan SDM Pengelola Subsidi Bunga
Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan
SI yang Terintegrasi dalam Verifikasi dan
Ketepatan Sasaran
Pembentukan Forum Pengawasan dan
Pengendalian
Penyempurnaan Peraturan dan SOP
Pembinaan SDM Pengelola Subsidi Bunga
Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan
SI yang Terintegrasi dalam Verifikasi dan
Ketepatan Sasaran
Pembentukan Forum Pengawasan dan
Pengendalian
Penyempurnaan Peraturan dan SOP
Pembinaan SDM Pengelola Subsidi Bunga
Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan
SI yang Terintegrasi dalam Verifikasi dan
Ketepatan Sasaran
Pembentukan Forum Pengawasan dan
Pengendalian
Penyempurnaan Peraturan dan SOP
Pembinaan SDM Pengelola Subsidi Bunga
Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan
SI yang Terintegrasi dalam Verifikasi dan
Ketepatan Sasaran
Pembentukan Forum Pengawasan dan
Pengendalian
Penyempurnaan Peraturan dan SOP
Pembinaan SDM Pengelola Subsidi Bunga
Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan

Nilai

Prioritas

0.303

1

0.127

5

0.230
0.163
0.208

2
4
3

0.221
0.202
0.147

0.269

2
3
4

1

0.130

5

0.225
0.188
0.160

2
3
4

0.310

1

0.118

5

0.237
0.265
0.146

2
1
4

0.230

3

0.122

5

0.208
0.303
0.140

3
1
4

0.222

0.128

2

5
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This research aims to examine factors that affect users in using the Web
Intranet Perbendaharaan at the Directorate General of Treasury, the
Ministry of Finance, based on user’s expectancy and the quality of
technology. This research uses a model which consists of multiple
variables contained in DeLone & Mclean Success Model of Information
Systems 2003 and UTAUT theory proposed by Venkatesh (2003). This
research uses purposive sampling method and questionnaire method by
directly distributing the questionnaire to Web Intranet
Perbendaharaan’s user throughout Indonesia and Partial Least Square
(PLS) analysis techniques. The independent variables used in this
research was the system quality, information quality, service quality,
performance expectancy, and effort expectancy. Based on the result of
179 questionnaires which were received, it shows that the intention in
using Web Intranet Perbendaharaan positively and significantly was
influenced by the quality of information and performance
expectancy.ncy.

Dinyatakan Diterima
4 Agustus 2017

KATA KUNCI:
System Quality, Information Quality, Service
Quality, Performance Expectancy, Effort
Expectancy, Intention to Use.
KLASIFIKASI JEL:
O380, M150

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang
memengaruhi pengguna dalam menggunakan Web Intranet
Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan berdasarkan ekspektasi pengguna dan
kualitas teknologi. Penelitian ini menggunakan model yang terdiri
dari beberapa variabel yang terdapat pada Model Kesuksesan Sistem
Informasi Delone dan Mclean 2003 dan Teori UTAUT yang diajukan
oleh Venkatesh (2003). Penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling dan penyebaran kuesioner pada pengguna Web Intranet
Perbendaharaan di seluruh Indonesia serta menggunakan teknik
analisis Partial Least Square (PLS). Variabel independen yang
digunakan dalam penelitian ini ialah kualitas sistem, kualitas
informasi, kualitas pelayanan, ekspektasi kinerja, dan ekspektasi
usaha. Hasil analisis terhadap 179 kuesioner yang diterima,
menunjukkan bahwa niat memakai Web Intranet Perbendaharaan
secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh kualitas informasi dan
ekspektasi kinerja.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
(DJPBN) merupakan unit eselon I di Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas untuk
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang perbendaharaan
negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
DJPBN memiliki satu kantor pusat dan kantorkantor vertikal yang terdiri dari 33 kantor wilayah
DJPBN yang berlokasi di ibukota provinsi dan 181
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) yang berlokasi di ibukota dan beberapa
kota/kabupaten di seluruh provinsi di wilayah
Indonesia.

Mengingat struktur organisasi DJPBN yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka
diperlukan sebuah sistem teknologi informasi
yang dapat diandalkan untuk menyampaikan
informasi terbaru terkait peraturan-peraturan,
pengumuman-pengumuman penting dan juga
aplikasi-aplikasi
komputer
terbaru
yang
digunakan dalam rangka pelaksanaan APBN. Hal
ini sesuai dengan peran utama sistem teknologi
informasi dalam organisasi yaitu untuk
meningkatkan efektivitas dan komunikasi
(Hartono, 2008b). 1 Web Intranet Perbendaharaan
membantu DJPBN dalam menjalankan tugas
tersebut, sehingga seluruh kantor vertikal DJPBN
dapat memberikan pelayanan dengan kualitas
layanan yang sama dari segi peraturan dan
aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan APBN.
Kecepatan
penyebaran
peraturan
dan
pengumuman penting akan membantu para
pengambil keputusan di kantor vertikal dalam
mengambil keputusan terkait suatu hal yang
dihadapi.
Web Intranet Perbendaharaan pertama kali
digunakan pada tahun 2006 yang pada awalnya
digunakan untuk memonitoring pengiriman data
dari Kantor Vertikal DJPBN dalam rangka
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
tahun 2005. Pada tahun 2008 dilakukan
penambahan
fitur
pada
Web
Intranet
Perbendaharaan,
diantaranya
peraturan,
pengumuman penting dan aplikasi. Hal ini
disebabkan karena DJPBN membutuhkan sebuah
sarana informasi yang sangat cepat dan dapat
diakses oleh seluruh instansi vertikal DJPBN di
1

Jogiyanto Hartono, Sistem Teknologi Informasi
Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar,
Teknologi, Aplikasi, Pengembangan, dan
Pengelolaan, Edisi Ketiga, (Yogyakarta:
Penerbit Andi, 2008b).
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seluruh Indonesia. Fungsi Web Intranet
Perbendaharaan tersebut terus bertahan sampai
tahun 2015. Pada tahun 2015, seiring dengan
implementasi Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN), menu monitoring mulai
tidak diaktifkan. Hal ini disebabkan karena DJPBN
membuat sebuah aplikasi yang bernama Online
Monitoring SPAN (OMSPAN) yang digunakan
untuk melakukan monitoring data.
Penelitian ini akan menganalisis dampak
perubahan
fungsi
dari
Web
Intranet
Perbendaharaan. Dengan adanya perubahan
fungsi tersebut akan menimbulkan perubahan
persepsi dari pengguna terhadap Web Intranet
Perbendaharaan. Perubahan persepsi akan
memengaruhi
keinginan
pengguna
untuk
menggunakan Web Intranet Perbendaharaan dan
secara otomatis keinginan tersebut akan
memengaruhi
penggunaan
Web
Intranet
Perbendaharaan. Hartono (2008a) menyatakan
bahwa perilaku dilakukan karena individual
mempunyai
niat
atau
keinginan
untuk
melakukannya. 2 Hal ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Sheppard, et al. (1988) yang
membuktikan secara empiris bahwa terdapat
hubungan antara niat dan perilaku. 3

Untuk mengetahui perubahan keinginan
pengguna dalam menggunakan Web Intranet
Perbendaharaan, maka faktor-faktor yang
memengaruhi pengguna untuk menggunakan Web
Intranet Perbendaharaan akan diujikan. Hal ini
disebabkan menurut Suryani dan Sumiyana,
(2014) yang sebelumnya mempelajari fenomena
pengaplikasian sistem informasi pada sektor
publik berdasarkan penelitian Khayun, et al.
(2012)
dan
Goldfinch
(2007)
yang
mengasumsikan
bahwa
pengguna
akan
menggunakan sistem informasi apabila mereka
mendapatkan keuntungan dari penggunaan
sistem informasi berdasarkan keahlian dan
pekerjaan dan juga apabila pengguna pernah
merasakan kepuasan ketika sistem mampu
menyediakan
kebutuhan
pengguna untuk
menyelesaikan pekerjaan. 4 Berdasarkan asumsi
2

3

4

Jogiyanto
Hartono,
Sistem
Informasi
Keperilakuan, Edisi Revisi, (Yogyakarta:
Penerbit Andi, 2008a).

Blair H. Sheppard et al., The Theory of
Reasoned Action: A Meta-Analysis of Past
Research
with
Recommendations
for
Modifications and Future Research, Journal of
Consumer Research, 1988, hlm. 325–343.

Shaun Goldfinch, Pessimism, Computer Failure,
and Information Systems Development in the
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tersebut, penelitian ini akan menentukan faktor
apakah yang paling berpengaruh terhadap
penggunaan Web Intranet Perbendaharaan,
apakah dari konteks teknologi ataukah dari faktor
pengguna sebagaimana yang dijelaskan oleh
Mohamadali dan Garibaldi, (2010).

1.2. Perumusan Masalah

Fenomena yang ada pada DJPBN ialah adanya
perubahan fungsi Web Intranet Perbendaharaan.
Dengan adanya perubahan fungsi dari Web
Intranet Perbendaharaan yang semula digunakan
sebagai sarana untuk monitoring menjadi sarana
untuk mendapatkan informasi terbaru, maka
perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor
yang
memengaruhi
pengguna
dalam
menggunakan intranet perbendaharaan setelah
adanya perubahan tersebut. Penelitian ini
dilakukan
berdasarkan pendekatan faktor
ekspektasi pengguna dan kualitas teknologi.
Kualitas teknologi menggunakan beberapa
variabel pada Model Kesuksesan Sistem Informasi
DeLone & Mclean (2003), sedangkan ekspektasi
pengguna menggunakan beberapa variabel yang
ada pada Teori Gabungan Penerimaan dan
Penggunaan Teknologi (UTAUT) yang diteliti oleh
Venkatesh, et al. (2003).
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teknologi informasi. Model yang diusulkan ini
merefleksikan
ketergantungan
dari
enam
pengukuran kesuksesan sistem informasi. Keenam
elemen/ faktor/ komponen pengukuran dari
model ini, yaitu: (1) kualitas sistem; (2) kualitas
informasi; (3) penggunaan; (4) kepuasan
pemakai; (5) dampak individual; dan (6) dampak
organisasi. Model ini didasarkan pada proses dan
hubungan kausal dari elemen-elemen yang ada.
Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan
Mclean diperbarui pada tahun 2003, adapun halhal yang diperbarui dalam model tersebut ialah
penambahan
dimensi
kualitas
pelayanan,
penggabungan dampak individual dan dampak
organisasional menjadi satu variabel yaitu
manfaat-manfaat bersih dan penambahan dimensi
minat memakai sebagai alternatif dari dimensi
pemakaian. Model Kesuksesan Sistem Informasi
DeLone dan Mclean (2003) ialah sebagai berikut:
Gambar 1. Model Kesuksesan DeLone&McLean
(Edisi Revisi)

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Apakah kualitas sistem Web Intranet
Perbendaharaan memengaruhi niat memakai
Web Intranet Perbendaharaan?
2. Apakah kualitas informasi Web Intranet
Perbendaharaan memengaruhi niat memakai
Web Intranet Perbendaharaan?
3. Apakah kualitas pelayanan Web Intranet
Perbendaharaan memengaruhi niat memakai
Web Intranet Perbendaharaan?
4. Apakah ekspektasi kinerja memengaruhi niat
memakai Web Intranet Perbendaharaan?
5. Apakah ekspektasi usaha memengaruhi niat
memakai Web Intranet Perbendaharaan?
6. Faktor-faktor apa sajakah yang perlu
diperbaiki untuk meningkatkan kualitas Web
Intranet Perbendaharaan?

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1. Model Kesuksesan Sistem informasi
Pada tahun 1992 Delone dan Mclean
memperkenalkan sebuah model parsimoni yang
digunakan untuk mengidentifikasikan faktorfaktor yang menyebabkan kesuksesan sistem
Public Sector, Public Administration Review 67
(5), 2007, hlm. 917–29.

Sumber: DeLone dan McLean, (2003)

2.2. Teori
Penyatuan
Penerimaan
Penggunaan Teknologi (UTAUT)

dan

Teori ini dikembangkan oleh Venkatesh et al.
pada tahun 2003. Pada awalnya Venkatesh et al.
melakukan kajian terhadap delapan teori tentang
penerimaan teknologi oleh para pemakai sistem,
yaitu TRA, TAM, MM, model gabungan TAM-TPB,
MPCU, IDT dan SCT. Berdasarkan hasil kajian dan
pengujian tersebut, Venkatesh, et al. (2003)
mengembangkan sebuah model gabungan baru
dengan menggunakan teori-teori tersebut yang
dinamakan Teori Gabungan Penerimaan dan
Penggunaan Teknologi (UTAUT). Teori ini
memiliki tiga jenis variabel yaitu variabel bebas
(ekspektasi usaha, ekspektasi kinerja, pengaruh
sosial dan kondisi pemfasilitasi), variabel
moderasi (gender, umur, pengalaman dan
kesukarelaan penggunaan) dan variabel terikat
(niat keperilakuan dan perilaku menggunakan).
Model UTAUT digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2. Model UTAUT

Sumber: Venkatesh et al. (2003)
2.3. Teori Ekspektasi

Dalam Robbins dan Judge, (2015), teori
ekspektasi merupakan teori yang dicetuskan oleh
Victor Vroom. Menurut Victor Vroom, teori
ekspektasi adalah teori yang menyatakan bahwa
kekuatan kecenderungan untuk bertindak dengan
cara tertentu bergantung pada kekuatan
ekspektasi terhadap hasil dari tindakan itu dan
ketertarikan individu kepada hasil tersebut. Teori
ini memusatkan perhatian pada tiga hubungan,
yaitu hubungan upaya-kinerja, hubungan kinerjaimbalan dan hubungan imbalan-tujuan pribadi. 5
2.4. Service Quality (Servqual)

Service quality (Servqual) merupakan suatu
metode deskriptif yang menggambarkan tingkat
kepuasan pelanggan. Metode ini dikembangkan
oleh A. Parasuraman, Valarie A. Zeithami, dan
Leonard L. Berry pada tahun 1985. Menurut Lewis
dan Booms dalam Parasuraman, et al. (1985),
service quality adalah ukuran seberapa baik suatu
layanan menemui kecocokan dengan harapan
pelanggan. 6 Parasuraman, et al. (1988)
mengajukan lima dimensi, yaitu tangibles,
reliability, responsiveness, assurance dan empathy. 7
2.5. Pengembangan Model

Penelitian ini merupakan penelitian terapan
(applied research) pada sebuah organisasi dan
berfokus kepada faktor-faktor yang memengaruhi
penggunaan Web Intranet Perbendaharaan di
5

6

7

Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge,
Perilaku Organisasi, Edisi 16, (Jakarta: Penerbit
Salemba Empat, 2015).

Parasuraman, et al., A Conceptual Model of
Service Quality and Its Implications for Future
Research, Journal of Marketing 49 (4): 41, 2010.
Parasuraman, et al., Servqual, Journal of
Retailing 64 (1), 1988, hlm 12–40.
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DJPBN. Menurut Mardiana, et al. (2015) indikator
yang paling penting terkait kesuksesan sistem
informasi ialah penggunaan sistem. 8 Hal ini
didukung oleh penelitian lain yang dilakukan oleh
DeLone dan McLean (1992), DeLone dan Mclean
(2003), dan Lyytinen dan Hirschheim (1988).

Penelitian ini menggunakan beberapa
variabel yang terdapat pada Teori Kesuksesan
Sistem Informasi Delone dan McLean yang
ditambahkan dengan beberapa variabel yang
berasal dari Teori Penyatuan Penerimaan dan
Penggunaan Teknologi (UTAUT). Menurut
Mohamadali dan Garibaldi (2010), Teori
Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan McLean
dan Teori UTAUT merupakan model yang sangat
baik untuk menguji sikap/ perilaku pengguna. Hal
ini disebabkan kedua model tersebut sama-sama
menggunakan variabel terikat yang hampir sama
yaitu niat untuk menggunakan dan niat perilaku.
Akan tetapi, untuk membangun variabel
terikat
tersebut,
kedua
teori
tersebut
menggunakan variabel bebas yang berbeda. 9
Mohamadali dan Garibaldi (2010) percaya bahwa
dengan menggabungkan faktor-faktor bebas
tersebut dapat menghasilkan faktor-faktor yang
baik dalam menentukan niat untuk menggunakan
atau niat perilaku pengguna sistem. 10

Mengadopsi penelitian Delone dan Mclean,
dalam penelitian ini keinginan seseorang untuk
menggunakan Web Intranet Perbendaharaan
diantaranya ditentukan oleh tiga hal yaitu kualitas
Web Intranet Perbendaharaan (kualitas sistem),
kualitas informasi yang dihasilkan oleh Web
Intranet Perbendaharaan (kualitas informasi) dan
kualitas pelayanan yang diberikan oleh Web
Intranet Perbendaharaan (kualitas pelayanan).
Hal ini akan memengaruhi keinginan untuk
menggunakan Web Intranet Perbendaharaan dan
memengaruhi
penggunaan
Web
Intranet
Perbendaharaan yang berdampak pada manfaatmanfaat bersih yang digunakan.
8

9

10

Mardiana, et al., DeLone-McLean Information
System Success Model Revisited: The
Separation of Intention to Use-Use and the
Integration of Technology Acceptance Models,
International Journal of Economics and
Financial Issues 5 (1S), 2015, hlm 172-182.
N. A. K. S. Mohamadali & J. M. Garibaldi, A
Novel Evaluation Model of User Acceptance of
Software Technology in Healthcare Sector,
Presented at the International Conference on
Health Informatics, 2010.
Ibid.
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Penelitian ini juga akan menganalisis faktorfaktor lain yang memengaruhi penggunaan Web
Intranet Perbendaharaan yaitu dari aspek
harapan pengguna untuk mendapatkan informasi
yang
dibutuhkan
dan
berdampak pada
peningkatan kinerja mereka (ekspektasi kinerja)
dan tingkat kemudahan penggunaan Web Intranet
Perbendaharaan (ekspektasi usaha). Penelitian ini
bersifat
cross-section
sehingga
variabel
pemoderasi tidak dimasukkan ke dalam model
penelitian.
Penelitian seperti ini sudah banyak dilakukan
diantaranya oleh Sedana dan Wijaya (2009), Yu
(2012) dan Sundaravej (2010). Adapun alasan
variabel kondisi pemfasilitasi tidak dimasukkan
karena di seluruh kantor DJPBN infrastruktur
teknikal telah tersedia untuk mendukung
penggunaan Web Intranet Perbendaharaan. Selain
itu, DJPBN memiliki standar terhadap kualitas
komputer dan jaringan yang digunakan oleh
setiap kantor sehingga kondisi pemfasilitasi untuk
setiap pengguna relatif sama.
Adapun model yang digunakan
penelitian ini dapat dilihat pada gambar:
Gambar 3. Model Penelitian

dalam
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setelah
menggunakan
Web
Intranet
Perbendaharaan
maka
pengguna
akan
mendapatkan keuntungan kinerja.

Adapun beberapa variabel yang digunakan
untuk melakukan pengukuran ekspektasi kinerja
yaitu kegunaan persepsian, motivasi ekstrinsik,
kecocokan tugas, keuntungan relatif dan
ekspektasi-ekspektasi hasil. Berdasarkan Teori
UTAUT, ekspektasi kinerja berpengaruh positif
terhadap niat memakai dan didukung hasil
penelitian empiris oleh Sundaravej (2010), Yu
(2012), dan Sedana dan Wijaya (2009).
b. Ekspektasi usaha (Effort expectation)

Menurut Venkatesh, et al. (2003) ekspektasi
usaha ialah tingkat kemudahan yang dihubungkan
dengan penggunaan sistem. 12 Dalam penelitian ini
ekspektasi usaha ialah harapan dari pengguna
bahwa Web Intranet Perbendaharaan mudah
untuk digunakan.

Adapun beberapa variabel yang digunakan
untuk melakukan pengukuran ekspektasi usaha
yaitu kemudahan penggunaan, persepsian dan
kerumitan penggunaan. Berdasarkan Teori
UTAUT ekspektasi usaha berpengaruh positif
terhadap niat memakai (Sundaravej, 2010, Yu,
2012 dan Sedana & Wijaya, 2009).
c. Kualitas sistem (System quality)

Menurut Hartono (2007), kualitas sistem
digunakan untuk mengukur kualitas sistem
Adapun
teknologi
informasinya
sendiri. 13
menurut Bailey dan Pearson (1983) pengukurpengukur empiris yang digunakan untuk
mengukur kualitas sistem informasi antara lain
kenyamanan sistem, keluwesan sistem, integritas
sistem dan waktu respon. 14
Model ini digunakan untuk memprediksi apakah
penggunaan Web Intranet Perbendaharaan lebih
disebabkan karena ekspektasi pengguna atau
karena kualitas yang dimiliki sistem informasi
tersebut.
Variabel-variabel
dalam
model
penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Ekspektasi
expectation)

kinerja

(Performance

Menurut Venkatesh, et al. (2003) ekspektasi
kinerja ialah seberapa tinggi seseorang percaya
bahwa menggunakan suatu sistem akan
membantunya mendapatkan keuntungan kinerja
di pekerjaannya. 11 Dalam penelitian ini ekspektasi
kinerja ialah harapan dari pengguna bahwa

11

Viswanath Venkatesh, et al., User Acceptance
of Information Technology: Toward a Unified
View, MIS Quarterly 27 (3), 2003 hlm. 425–78.

Dalam penelitian ini kualitas sistem ialah
kualitas dari Web Intranet Perbendaharaan.
Adapun menurut Petter, et al. (2008) beberapa
variabel yang digunakan untuk melakukan
pengukuran kualitas sistem informasi adalah
kemudahan penggunaan, fleksibilitas sistem,
keandalan sistem, kemudahan untuk dipelajari,
kecanggihan dan waktu respons. Berdasarkan
Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan
12

Ibid.

14

James E Bailey and Sammy W Pearson,
Development of a Tool for Measuring and
Analyzing
Computer
User
Satisfaction,
Management Science 29 (5), 1983, hlm. 530–
45.

13

Jogiyanto Hartono, Model Kesuksesan Sistem
Informasi, Edisi
Pertama, (Yogyakarta:
Penerbit Andi, 2007).
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Mclean (2003) kualitas informasi berpengaruh
positif terhadap niat memakai dan didukung hasil
penelitian empiris oleh Petter dan Mclean (2009).
d. Kualitas informasi (Information quality)

Menurut Pitt, et al. (1995) kualitas informasi
mencerminkan pengukuran terhadap output
sistem informasi. 15 Dalam penelitian ini kualitas
informasi ialah kualitas informasi yang dihasilkan
oleh Web Intranet Perbendaharaan, sedangkan
menurut Petter, et al. (2008) beberapa variabel
yang digunakan untuk melakukan pengukuran
kualitas informasi antara lain relevansi, akurasi,
dapat dipahami, kelengkapan, kekinian, tepat
waktu dan ketergunaan. 16 Berdasarkan Model
Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan Mclean
(2003) kualitas informasi berpengaruh positif
terhadap niat memakai, hal ini sudah dibuktikan
secara empiris oleh Petter dan Mclean (2009).
e. Kualitas pelayanan (Service quality)

Menurut
Petter, et al. (2008) kualitas
pelayanan adalah kualitas dukungan yang
diperoleh pengguna sistem yang diberikan oleh
bagian IT. 17 Dalam penelitian ini kualitas
pelayanan ialah kualitas yang diberikan dan
disajikan oleh pihak-pihak yang mengembangkan
Web Intranet Perbendaharaan. Beberapa variabel
yang digunakan untuk melakukan pengukuran
kualitas pelayanan antara lain tingkat respon,
akurasi dan keandalan. Berdasarkan Model
Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan Mclean
(2003) kualitas pelayanan berpengaruh positif
terhadap niat menggunakan.
f. Kepuasan pengguna (User satisfaction)

Menurut Hartono (2007) kepuasan pengguna
adalah respon pemakai terhadap penggunaan
keluaran sistem informasi. 18 Menurut Ryker
(1994) kepuasan pengguna adalah perbandingan
antara harapan pengguna dan persepsi pengguna
terhadap sistem informasi. Dalam penelitian ini
kepuasan pengguna ialah tingkat kepuasan
pengguna terhadap Web Intranet Perbendaharaan
15

16

17
18

Layland F Pitt, et al., Service Quality: A
Measure of Information Systems Effectiveness,
MIS Quarterly 19 (2), 1995, hlm. 173–87.
Petter, et al., Measuring Information Systems
Success: Models, Dimensions, Measures, and
Interrelationship,
European
Journal
of
Information Systems, 17, 2008, hlm. 236–63.
Ibid.

Jogiyanto Hartono, Model Kesuksesan Sistem
Informasi, Edisi
Pertama, (Yogyakarta:
Penerbit Andi, 2007).

Indonesian Treasury Review Vol.2 No.2, 2017, Hal. 31-42

setelah pengguna melakukan penggunaan pada
Web Intranet Perbendaharaan. Berdasarkan
Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan
Mclean (2003) kepuasan pengguna berpengaruh
positif terhadap manfaat bersih, hal ini sudah
dibuktikan secara empiris oleh Khayun, et al.
(2012) dan Petter dan Mclean, (2009).
g. Intensi memakai (Intention to use)

Berbeda dengan pemakaian, menurut
DeLone dan Mclean (2003) intensi memakai
adalah suatu sikap, sedangkan penggunaan adalah
suatu perilaku. 19 Dalam penelitian ini intensi
memakai ialah keinginan pengguna untuk
menggunakan Web Intranet Perbendaharaan.
Berdasarkan Model Kesuksesan Sistem Informasi
Delone dan Mclean (2003) dan Teori UTAUT
intensi memakai berpengaruh positif terhadap
penggunaan, hal ini sudah dibuktikan secara
empiris oleh Sundaravej (2010), Yu (2012) dan
Sedana & Wijaya (2009).
h. Penggunaan (use)

Menurut Hartono (2007) penggunaan dari
sistem dapat dilihat dari beberapa perspektif,
yaitu penggunaan nyata dan penggunaan
persepsian atau penggunaan dilaporkan. 20
Menurut Petter, et al. (2008) penggunaan
merupakan
tingkatan
ketika
pengguna
menggunakan
kemampuan
dari
sistem
informasi. 21 Menurut Young dan Benamati (2000)
indikator pengukuran penggunaan adalah
frekuensi penggunaan. 22 Dalam penelitian ini
penggunaan ialah tingkat penggunaan pengguna
terhadap Web Intranet Perbendaharaan.
Beberapa variabel yang digunakan untuk
melakukan pengukuran penggunaan antara lain
frekuensi penggunaan, ketepatan penggunaan,
dan tujuan dari penggunaan. Berdasarkan Model
Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan Mclean
19

20

21

22

W. H. DeLone & E. R. Mclean, The DeLone and
Mclean Model of Information Systems Success:
A Ten-Year Update, Journal of Management
Information Systems, 19(4), 2003, hlm. 9–30.
Jogiyanto Hartono, Model Kesuksesan Sistem
Informasi, Edisi
Pertama, (Yogyakarta:
Penerbit Andi, 2007).

Petter, et al., “Measuring Information Systems
Success: Models, Dimensions, Measures, and
Interrelationship.” European Journal of
Information Systems, 17, 2008, hlm. 236–63.

D. Young, & J. Benamati, “Differences in Public
Web Sites: The Current State of Large US
Firms.” J. Electron. Commerce Res., 1(3), 2000,
hlm. 94–105.
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(2003) penggunaan berpengaruh positif terhadap
manfaat bersih dan kepuasan pengguna. Hal ini
sudah
dibuktikan
secara
empiris
oleh
Christiyaningsih Budiwati, et al. (2014), Petter
dan Mclean, (2009), dan Petter, et al. (2008).
i. Manfaat bersih (net benefit)

Menurut Petter, et al. (2008) manfaat bersih
adalah kontribusi sistem informasi terhadap
kesuksesan individu, kelompok, organisasi,
industri, dan negara. 23 Menurut Seddon (1997)
manfaat bersih ialah keseluruhan pengukuran
yang berupa total manfaat dikurangi semua biaya
yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat
tersebut. 24

Indonesian Treasury Review Vol.2 No.2, 2017, Hal. 31-42
Halaman 37

3.2. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini ialah penelitian
kuantitatif. Metoda survei yang digunakan pada
penelitian merupakan survei paper based dan
online survey. Survei paper based dilakukan
dengan menyebarkan kuesioner kepada para
pegawai di kantor vertikal di lingkungan Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Adapun online survey
disebarkan dengan memberikan link kepada para
pegawai DJPBN lainnya di seluruh wilayah
Indonesia melalui perantara email dan media
sosial.
3.3. Pengujian Instrumen dan Analisis data

Dalam penelitian ini manfaat bersih ialah
manfaat
yang
diterima
dengan
adanya
penggunaan Web Intranet Perbendaharaan,
adapun pihak-pihak yang menerima manfaat ialah
pengguna, organisasi unit kerja pengguna, dan
juga DJPBN. Beberapa variabel yang dapat
digunakan untuk melakukan pengukuran manfaat
bersih antara lain peningkatan pengambilan
keputusan dan peningkatan produktivitas.

Pilot test dilakukan sebelum proses
pengambilan dan pengolahan data yang dilakukan
pada mahasiswa aktif jurusan Magister Akuntansi
UGM yang berlatar belakang PNS. Metode yang
dilakukan untuk melakukan analisis data dan
pengujian statistik ialah dengan menggunakan
metoda SEM PLS.

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan
menyebarkan kuisioner secara langsung dan
secara online. Penyebaran kuisioner secara online
dilakukan melalui media online dan melalui surat
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S3410/PB.1/2016 tanggal 21 April 2016 yang
dikirimkan ke seluruh unit organisasi Ditjen
Perbendaharaan di seluruh Indonesia. Jumlah
kuisioner yang didistribusikan secara langsung
sebanyak 128 kuisioner dan kuisioner yang
kembali sebanyak 112. Dari jumlah tersebut
kuisioner yang memenuhi kriteria sebanyak 102
karena sebanyak 7 orang tidak menjawab semua
pertanyaan dan 3 orang belum pernah
menggunakan Web Intranet Perbendaharaan.
Kuisioner yang masuk secara online sebanyak 77
kuisioner, sehingga total yang digunakan
sebanyak 179 kuisioner.

3. METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini ialah seluruh
pegawai DJPBN. Penelitian ini menggunakan
metode pengambilan sampel non probabilitas
bertujuan (purposive sampling). Menurut Hartono
(2014a) purposive sampling dilakukan dengan
mengambil sampel dari populasi berdasarkan
suatu kriteria tertentu. 25

Kriteria sampel yang digunakan dalam
penelitian ini ialah pegawai DJPBN yang sudah
pernah
menggunakan
Web
Intranet
Perbendaharaan dan sudah bekerja minimal satu
tahun. Jumlah sampel yang digunakan minimal
sebanyak 100 orang, yang merupakan sepuluh
kali dari jumlah indikator yang ada pada model,
sebagaimana yang dinyatakan oleh Hair, et al.
(2006) dalam Abdillah dan Hartono, (2015).

23
24

25

Petter, et al., Loc.Cit., hlm. 236–63.

Seddon, P. B. “A Respecification and Extension
of The DeLone and McLean Model of IS
Success.” Information Systems Research, 8(3),
(1997), hlm. 240–253.

Jogiyanto Hartono, Metodologi Penelitian Bisnis
Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman
Edisi Keenam, (Yogyakarta: BPFE, 2014a).

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Umum Responden

Tabel 1.Ringkasan Distribusi Kuisioner

Kuisioner

Jumlah
Responden

Jumlah
Kuisioner
Kembali

Jumlah
Kuisioner
Tidak
Memenuhi
Syarat

Jumlah
Kuisioner
Memenuhi
Syarat

Langsung

128

112

10

102

50

45

2

43

Kanwil DJPBN
Provinsi
Yogyakarta
KPPN
Yogyakarta
KPPN Wates
KPPN
Wonosari
Media Sosial
Jumlah

40
20
18

77
205

40
15
12

77
189

7
1
0

0
10

33
14
12

77
179
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4.2. Uji Instrumen Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian validitas,
hampir seluruh indikator telah memenuhi
validitas konvergen. Dua indikator pada variabel
system quality (SQE dan SQG) memiliki factor
loading kurang dari 0,7. Menurut Abdillah dan
Hartono (2015) jika factor loading 0,5–0,7
sebaiknya peneliti tidak menghapus indikator
sepanjang memiliki nilai AVE dan communality
lebih dari 0,5. 26 Karena nilai AVE dan
Communality konstruk system quality ialah 0,5877
maka indikator SQE dan SQG tidak dihapus.

Berdasarkan hasil pengujian validitas
diskriminan yang berupa cross loading, dapat
disimpulkan bahwa indikator telah memenuhi
validitas diskriminan.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Konvergen

Effort
Expectancy
EEA
EEB
EEC
Performance
Expectancy
EPA
EPB
EPC
Information
Quality
IQA
IQB
IQC
IQD
IQE
IQF
IQG
IQH
Intention To
Use
ITA
ITB
Net Benefit
NBA
NBB
NBC
NBD
NBE
Service
Quality
SEA
SEB
SEC
SED
SEE
System

26

Factor
Loading

AVE

Communality

0,7637

0,7637

0,7898

0,7898

0,8972
0,862
0,8621

0,8711
0,8779
0,9165
0,6289

0,6289

0,8186
0,8093
0,7371
0,7048
0,8309
0,7967
0,8508
0,7855
0,7886

0,7886

0,9049
0,8708
0,7384

Factor
Loading

Indikator

4.2.1. Uji Validitas

Indikator
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0,7384

Quality
SQA
SQB
SQC
SQD
SQE
SQF
SQG
SQH
SQI
SQJ
Use
UGA
UGB
UGC
User
Satisfaction
USA
USB
USC
USD

AVE

Communality

0,6802

0,6802

0,7603

0,7603

0,7858
0,8019
0,7831
0,7785
0,6808
0,7448
0,6802
0,7993
0,8255
0,7716
0,7861
0,8499
0,8367

0,7855
0,8433
0,9297
0,9213

4.2.2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai
composite reliability di atas 0,7 dan cronbachs
alpha di atas 0,6 untuk masing-masing konstruk,
sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukur
yang dipakai dalam penelitian ini adalah reliable.
Tabel 3.Composite Reliability dan Cronbachs Alpha
Konstruk

Composite Reliability

Cronbachs Alpha

EE

0,9065

0,8453

EP

0,9185

0,8668

IQ

0,9311

0,9153

IT

0,8818

0,7332

NB

0,9337

0,911

SE

0,9386

0,9171

SQ

0,9342

0,9215

UG

0,8644

0,768

US

0,9266

0,8933

4.3. Menilai Inner Model/ Model Struktural
Berdasarkan hasil pengujian inner model
dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

0,889
0,8829
0,8741
0,8521
0,7949

Tabel 4.Nilai R-Square

0,7545

0,7545

0,5877

0,5877

0,7437
0,8945
0,9204
0,8818
0,8913

W. Abdillah & J. Hartono, Partial Least Square
(PLS) Alternatif Structural Equation Modeling
(SEM) dalam Penelitian Bisnis. Edisi Pertama.
(Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015).

Konstruk
IT
NB
UG
US

R-Square
0,4793
0,6539
0,3699
0,3187

Keterangan:
US = User satisfaction/ kepuasan pengguna
IT = Intention to use/ intensi memakai
UG = Use/ pemakaian
NB = Net benefit/ manfaat bersih
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Berdasarkan hasil pengolahan data dengan
PLS, hasil pengujian inner model disajikan sebagai
berikut:
Tabel 5.Hasil Inner Model

Original
Sample
(O)

EE -> IT

0,1406

IQ -> IT

0,2721

EP -> IT
IT -> UG
SE -> IT

SQ -> IT
UG ->
NB
UG ->
US
US ->
NB

Sample
Mean
(M)

Standard
Deviation
(STDEV)

Standard
Error
(STERR)

0,143

0,1138

0,1138

1,2351

0,2703

0,1223

0,1223

2,2258

0,2921

0,2926

0,6082

0,6114

0,0908
0,0534

0,0727
0,077

0,3441

0,3557

0,5629

0,544

0,5645

0,5729

0,1176
0,0669
0,1508
0,1669
0,1018
0,0674
0,0961

0,1176
0,0669
0,1508
0,1669

T Statistics
(|O/STERR|)

2,4845

*

9,0846

*

0,6021
0,32

*

0,1018

3,3795

*

0,0961

5,8579

*

0,0674

8,3712

Keterangan:
* signifikan (T-Value >1,64)
SQ = System quality/ kualitas sistem
IQ = Information quality/ kualitas informasi
SE = Service quality/ kualitas pelayanan
US = User satisfaction/ kepuasan pengguna
EE = Effort expectancy/ ekspektasi usaha
EP = Performance expectancy/ekspektasi kinerja
IT = Intention to use/ intensi memakai
UG = Use/ pemakaian
NB = Net benefit/ manfaat bersih

*

•

•

•

Hasil inner model digambarkan sebagai berikut:

•

Gambar 4 Hasil Pengujian SMART PLS
•

System quality terhadap intention to use.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas
sistem Web Intranet Perbendaharaan tidak
memengaruhi pengguna untuk menggunakan
Web Intranet Perbendaharaan. Hal ini

mungkin disebabkan oleh kualitas Web
Intranet Perbendaharaan yang kurang begitu
baik seperti tampilan, koneksi yang kurang
bagus dan sulitnya mencari peraturanperaturan lama. Karena Web Intranet
Perbendaharaan merupakan satu-satunya
sarana penyampaian informasi yang resmi,
maka seberapa burukpun kualitas sistem
Web Intranet Perbendaharaan, pengguna
akan tetap menggunakannya. Hal ini
menjawab pertanyaan penelitian nomor 1.

Information quality terhadap intention to use.

Hasil pengujian ini sesuai dengan Model
Kesuksesan Sistem Informasi Delone &
Mclean (2003) dan penelitian yang dilakukan
oleh Petter & Mclean (2009). Hal ini
menjawab pertanyaan penelitian nomor 2.

Service quality terhadap intention to use.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan Web Intranet Perbendaharaan
tidak
memengaruhi
pengguna
untuk
menggunakan Web Intranet Perbendaharaan.
Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya
interaksi antara pihak pengembang Web
Intranet Perbendaharaan dengan pengguna.
Hal ini menjawab pertanyaan penelitian
nomor 3.

Performance expectancy terhadap intention to
use.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa
semakin tinggi ekspektasi kinerja pengguna
terhadap Web Intranet Perbendaharaan
maka akan meningkatkan intensi pengguna
untuk
menggunakan
Web
Intranet
Perbendaharaan. Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Sundaravej (2010), Yu (2012), dan Sedana &
Wijaya, (2009). Hal ini menjawab pertanyaan
penelitian nomor 4.

Effort expectancy terhadap intention to use.

Hasil pengujian menemukan bahwa effort
expectancy
pengguna
Web
Intranet
Perbendaharaan berpengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap intention to use. Hal
ini menunjukkan bahwa ekspektasi usaha
pengguna Web Intranet Perbendaharaan
tidak
memengaruhi
pengguna
untuk
menggunakan Web Intranet Perbendaharaan.
Hal
ini
mungkin
disebabkan
oleh
kemampuan
pengguna
Web
Intranet
Perbendaharaan
dalam
menggunakan
komputer dan melakukan browsing. Hal ini
menjawab pertanyaan penelitian nomor 5.
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•

•

•

•

Intention to use terhadap use.

Hasil pengujian sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Sundaravej (2010), Yu
(2012) dan Sedana & Wijaya, (2009).

Use terhadap net benefit.

Hasil pengujian sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Christiyaningsih, et al.
(2014) dan Petter, et al. (2008).

Use terhadap user satisfaction.

Hasil pengujian sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Khayun, et al. (2012)
dan Petter dan Mclean, (2009).

User satisfaction terhadap net benefit.

Hasil pengujian sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Khayun, et al. (2012)
dan Petter & Mclean, (2009).

Beberapa masukan dari responden untuk
meningkatkan
kualitas
Web
Intranet
Perbendaharaan
ialah
perbaikan
konten
peraturan dan pengintegrasian web (47
responden), perbaikan tampilan web (41
responden) dan perbaikan indeks peraturan (25
reponden). Hal ini menjawab pertanyaan
penelitian nomor 6.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian terhadap 179
pegawai DJPBN, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa model yang digunakan pada penelitian ini
dapat digunakan untuk memprediksi faktor-faktor
yang
memengaruhi
pengguna
untuk
menggunakan sebuah sistem informasi, meskipun
beberapa variabel yaitu kualitas sistem, kualitas
pelayanan dan ekspektasi usaha tidak terdukung.
Kualitas
informasi
Web
Intranet
Perbendaharaan memengaruhi niat memakai Web
Intranet Perbendaharaan. Hal ini menunjukkan
bahwa pengguna Web Intranet Perbendaharaan
lebih tertarik untuk menggunakan Web Intranet
Perbendaharaan
karena
informasi
yang
dihasilkannya. Hal ini mungkin disebabkan karena
informasi yang dihasilkan Web Intranet
Perbendaharaan relevan, reliabel dan up to date.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa
kualitas sistem dan kualitas pelayanan tidak
memengaruhi
pengguna
Web
Intranet
Perbendaharaan untuk menggunakan Web
Intranet Perbendaharaan. Hal ini disebabkan Web
Intranet Perbendaharaan merupakan satusatunya sarana penyampaian infomasi yang resmi
dan paling cepat pada saat ini. Apapun kualitas
dan pelayanan Web Intranet Perbendaharaan,
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pengguna tetap menggunakan Web Intranet
Perbendaharaan.

Ekspektasi kinerja memengaruhi niat
memakai Web Intranet Perbendaharaan. Hal ini
menunjukkan bahwa pengguna memiliki harapan
dengan
menggunakan
Web
Intranet
Perbendaharaan akan meningkatkan kinerja,
sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dan
memenuhi target yang telah ditetapkan pada
kontrak kinerja. Perilaku pengguna ini sesuai
dengan teori ekspektasi karena setiap pegawai
akan berusaha untuk memenuhi sasaran dan
target yang tertera di dalam kontrak kinerja.

Ekspektasi usaha tidak memengaruhi niat
memakai Web Intranet Perbendaharaan karena
pengguna Web Intranet Perbendaharan sudah
mahir, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam
mengakses Web Intranet Perbendaharaan.
Penyebab lainnya karena pengguna merasa bahwa
kualitas informasi yang dihasilkan Web Intranet
Perbendaharaan sesuai dengan harapan mereka
bahwa dengan menggunakan Web Intranet
Perbendaharaan akan membantu mereka dalam
meningkatkan kinerja, sehingga sesulit apapun
Web Intranet Perbendaharaan, mereka tetap akan
menggunakannya. Berdasarkan temuan di atas
dapat disimpulkan bahwa pengguna Web Intranet
Perbendaharaan memiliki niat memakai karena
ekspektasi kinerja pengguna dan kualitas
informasi yang dihasilkan Web Intranet
Perbendaharaan
tanpa
dipengaruhi
oleh
ekspektasi usaha, kualitas sistem dan kualitas
pelayanan Web Intranet Perbendaharaan.

Selain itu, dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa niat memakai Web Intranet
Perbendaharaan memiliki hubungan yang positif
dan signifikan terhadap penggunaan. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa ketika pengguna memiliki niat
untuk
menggunakan
Web
Intranet
Perbendaharan, maka kemungkinan besar akan
menggunakannya. Dalam penelitian ini juga
ditemukan bahwa ketika seseorang menggunakan
Web Intranet Perbendaharaan maka dapat
menimbulkan kepuasan pengguna terhadap Web
Intranet Perbendaharaan karena pengalaman
yang
dialami
pengguna
Web
Intranet
Perbendaharaan. Dalam penelitian ini juga
ditemukan bahwa berdasarkan penggunaan dan
kepuasan pengguna terhadap Web Intranet
Perbendaharaan dapat menimbulkan manfaatmanfaat bersih yang diterima oleh pengguna, unit
kerja pengguna dan juga Ditjen Perbendaharaan.

Beberapa saran yang direkomendasikan
untuk penelitian yang akan datang adalah agar
penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada
sistem informasi sektor publik lainnya untuk
mengetahui perilaku pengguna sistem informasi
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pada sektor publik tersebut. Selain itu, penelitian
selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel
lain yang mungkin akan mempengaruhi pengguna
seperti kondisi pemfasilitasi, tingkat kemahiran
pengguna dalam menggunakan sistem dan juga
variabel moderasi. Penelitian selanjutnya juga
dapat meneliti dengan lebih mendalam hal-hal apa
saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan
kualitas Web Intranet Perbendaharaan.

6. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena
penelitian ini hanya menguji faktor yang
memengaruhi
penggunaan
Web
Intranet
Perbendaharaan setelah adanya perubahan sifat
aplikasi menjadi voluntary. Karena penelitian
penggunaan Web Intranet Perbendaharaan yang
bersifat mandatory belum ada, maka hasil
penelitian ini tidak bisa dibandingkan. Selain itu,
penelitian ini tidak memasukkan variabel lain
seperti kondisi pemfasilitasi, tingkat kemampuan
pengguna dalam menggunakan internet/ intranet
dan variabel moderasi.
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ABSTRAK
Cash management is one of treasury’s main functions in which has
a potential financial risk. A potential financial risk emerges when
State Treasurer manages cash surplus and or/ shortages in order
to maintain optimum liquidity. By applying Vector Autoregression
(VAR) system on empirical data provided by Bank Indonesia and
the Ministry of Finance of Indonesia, we found that currency value
flunctuation is a significant factor for repayment value of foreign
loan. Interest rates and amount of government’s bond held by
foreign investors are also variables impacted on government’s bond
price movement in secondary market. Currency value flunctuation
and price of government’s bond in secondary market are the key
factors that have to be considered by State Treasurer (BUN) in
managing state’s money. Hedging strategy by using derivatif
product is possible to be utilized by State Treasurer (BUN) due to
it’s flexibility for short-term operation.
Pengelolaan kas negara merupakan salah satu fungsi pokok
perbendaharaan yang dalam proses pelaksanaannya menyimpan
potensi berbagai risiko keuangan. Risiko keuangan, khususnya
dalam investasi berpotensi muncul ketika Bendahara Umum
Negara (BUN) melakukan kegiatan pengelolaan kelebihan dan/
kekurangan kas dalam rangka menjamin ketersediaan dan
optimalisasi kas. Dengan menggunakan analisis Vector
Autoregression (VAR) atas data empiris yang diperoleh dari Bank
Indonesia dan Kementerian Keuangan Indonesia, penulis
menemukan bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang merupakan
faktor yang signifikan terhadap besaran pembayaran utang luar
negeri pemerintah. Tingkat suku bunga acuan dan pergerakan
besaran kepemilikan SUN oleh investor asing juga merupakan
variabel yang berpengaruh terhadap pergerakan harga SUN di
pasar sekunder. Fluktuasi nilai tukar mata uang dan pergerakan
harga SUN di pasar sekunder menjadi faktor penting dalam
pelaksanaan investasi yang dilakukan BUN dalam rangka
pengelolaan kelebihan dan/ kekurangan kas. Berdasarkan hasil
tersebut, strategi pengelolaan risiko atau hedging dengan
menggunakan produk-produk derivatif dalam pengelolaan
kelebihan dan/ kekurangan kas jangka pendek – menengah
sangat dimungkinkan karena sifat instrumen derivatif yang
fleksibel.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Manajemen
risiko
(risk
management)
merupakan suatu hal penting di dalam suatu
proses pengelolaan kegiatan. Proses pengelolaan
kegiatan di bidang apapun akan selalu diikuti oleh
kemungkinan munculnya risiko risiko yang bisa
menghambat pencapaian tujuan dari suatu
kegiatan. Risiko yang muncul dari suatu kegiatan
merupakan hal yang wajar dan membutuhkan
pengelolaan yang baik sehingga dampak dari suatu
risiko dapat diminimalkan. Manajemen risiko
sebagai proses manajemen yang bertujuan untuk
mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan
suatu rangkaian aktivitas. Aktivitas yang terkait
dengan pengelolaan uang dan investasi merupakan
satu dari banyak aktivitas yang memiliki tingkat
risiko yang cukup tinggi. Risiko kehilangan dan
penurunan nilai asset biasanya muncul dalam
kegiatan pengelolaan uang dan investasi. Dalam
perkembangannya, risiko-risiko dalam pengelolaan
uang dan investasi tidak hanya berdampak pada
perubahan nilai aset khususnya asset keuangan
namun juga berdampak pada operasi suatu
organisasi.

Pengelolaan risiko (risk management)
merupakan suatu hal penting di dalam suatu
proses pengelolaan kegiatan. Demikian halnya
dengan kegiatan pengelolaan kas negara yang juga
rentan terhadap risiko yang jika tidak dikelola
dengan
baik
akan
berdampak
terhadap
pelaksanaan APBN. Oleh karena itu, penulis
tertarik untuk mengkaji permasalahan pengelolaan
risiko yang dikaitkan dengan pengelolaan kas
negara. Pemerintah sebagai suatu organisasi besar
yang memiliki aset baik fisik maupun keuangan
memerlukan tata kelola yang baik (good
governance) dalam pelaksanaan operasionalnya
sehari hari. Menteri Keuangan sebagai Bendahara
Umum Negara (BUN) mempunyai tanggung jawab
dalam mengelola uang negara secara efektif dan
efisien
sehingga
memerlukan
penerapan
manajemen risiko yang terintegrasi dengan sistem
pengelolaan uang negara. Kontribusi dari
penelitian adalah pemetaan risiko, pengembangan
strategi dan mitigasi risiko yang terkait dengan
kegiatan pengelolaan uang negara yang dilakukan
BUN.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pengelolaan Uang Negara dan Manajemen
Risiko
Pengelolaan uang negara, berdasarkan UU
No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
dan PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara, dilakukan oleh Bendahara Umum

Indonesian Treasury Review Vol.2 No.2, 2017, Hal. 43-54

Negara/ Daerah. Di tingkat pemerintah pusat,
Menteri Keuangan diberikan tugas, wewenang dan
tanggung jawab sebagai Bendahara Umum Negara.
Tugas Kebendaharaan berdasarkan pasal 8 UU
No.1 tahun 2004 meliputi kegiatan menerima,
menyimpan, membayar atau menyerahkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang dan surat berharga yang berada dalam
pengelolaannya. Hal ini dipertegas dalam pasal 4
PP No. 39 tahun 2007 di mana beberapa
kewenangan Bendahara Umum Negara dalam
pengelolaan
uang
negara
mencakup
(i)
menetapkan system penerimaan dan pengeluaran
Kas Negara; (ii) mengusahakan dan mengatur dana
yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran
negara, (iii) menyimpan uang negara, (iv)
menempatkan uang negara dan (v) mengelola/
menatausahakan investasi melalui pembelian Surat
Utang Negara (SUN). Kita dapat menyimpulkan
bahwa secara spesifik tugas yang dipikul
Bendahara Umum Negara merupakan tugas
pengelolaan kas dan investasi yang memiliki risiko
risiko yang cukup signifikan jika tidak dikelola
dengan baik akan berdampak tidak hanya terhadap
pelaksanaan tugas kebendaharaan juga terhadap
operasional pemerintahan secara keseluruhan.
Berdasarkan pasal 10 PP No.39 tahun 2007,
uang negara yang menjadi obyek dalam
pengelolaan kas meliputi rupiah dan valuta asing.
Pengelolaan kas bertujuan agar pelaksanaan tugas
Bendahara Umum Negara dapat berjalan secara
efektif dan efisien. Dalam penglolaan kas,
pelaksanaan fungsi perencanaan kas dan
pengelolaan
kekurangan/
kelebihan
kas
merupakan
fungsi
penting.
Pelaksanaan
perencanaan kas sangat diperlukan dalam rangka
pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah
yang terbatas. Ruang lingkup perencanaan kas
meliputi
perencanaan
penerimaan
negara,
perencanaan
pengeluaran
negara,
dan
perencanaan saldo Rekening KUN yang dilakukan
secara periodik dalam rangka pelaksanaan APBN.
Fungsi perencanaan kas selanjutnya akan
dilengkapi dengan fungsi pengelolaan kekurangan/
kelebihan kas. Pasal 2 PMK No. 03 tahun 2010
menjelaskan kondisi kelebihan/ kekurangan kas
sebagai berikut:
• Kelebihan kas, merupakan suatu kondisi saat
terjadinya dan/atau diperkirakan saldo
rekening KUN melebihi kebutuhan pengeluaran
negara pada periode tertentu setelah
diperhitungkan dengan saldo awal dan Saldo
Kas Minimum (SKM).

• Kekurangan kas merupakan suatu kondisi saat
terjadinya dan/atau diperkirakan saldo
rekening KUN lebih kecil dari kebutuhan
pengeluaran negara pada periode tertentu
setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan
SKM.
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Pengelolaan kelebihan kas dilakukan melalui
investasi yang meliputi:
• Penempatan uang negara pada Bank Sentral;
• Penempatan uang negara pada Bank umum;

• Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari
pasar skunder;
• Reverse Repo.

Pengelolaan kekurangan kas dilakukan melalui:

• Penarikan dari Rekening penempatan pada
Bank Sentral;
• Penarikan dari Rekening penempatan pada
Bank Umum;

• Menjual SBN dalam rangka pengelolaan kas di
pasar sekunder;
• Melakukan Repo;

• Menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara
(SPN) di pasar perdana.

Pengelolaan kas sebagaimana dijelaskan di
atas tidak terlepas dari risiko terutama risiko
keuangan. Risiko terkait dengan ketidakpastian
akibat dari kurangnya informasi ynag diperoleh
mengenai
kondisi
di
masa
mendatang.
Ketidakpastian dapat memberikan akibat yang
menguntungkan atau merugikan. Ketidakpastian
(uncertainty) yang mengakibatkan keuntungan
dikenal dengan istilah peluang (opportunity).
Sedangkan ketidakpastian yang mengakibatkan
kerugian dikenal dengan istilah risiko (risk). Risiko
dapat diartikan secara umum yaitu suatu keadaan
yang terdapat kemungkinan kerugian bagi suatu
organisasi/ entitas dalam pelaksanaan suatu
aktivitas. Business Dictionary mendefinisikan
pengertian pengelolaan risiko adalah suatu
kebijakan, prosedur, dan praktek mencakup
identifikasi, analisa, asesmen, kontrol, dan
penghindaran, pengurangan, atau eliminasi risiko
yang tidak dapt diterima. Risiko secara umum
dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu:
1. Risiko murni; adalah sesuatu yang hanya dapat
merugikan dan tidak menguntungkan jika tidak
terjadi suatu kejadian tertentu.

2. Risiko spekulatif; adalah sesuatu yang dapat
merugikan atau menguntungkan dari suatu
keadaan yang dihadapi organisasi.

Risiko murni dapat dicontohkan seperti
kebakaran dan bencana alam. Sedangkan risiko
spekulatif dicontohkan seperti investasi pada suatu
aset di mana hasil akhir dari investasi tersebut bisa
menguntungkan
atau
merugikan.
Strategi
pengelolaan risiko meliputi mengalihkan risiko ke
pihak lain, meminimalkan dampak negatif suatu
risiko, dan mengambil/ menerima sebagian atau
semua akibat dari timbulnya suatu risiko.

Pengelolaan risiko menjadi perhatian serius
banyak perusahaan termasuk organisasi publik
yang melakukan investasi di pasar keuangan.
Strategi pengelolaan risiko dengan melakukan
kontrak hedging (lindung nilai) merupakan strategi
yang jamak dilakukan banyak perusahaan. Kontak
hedging bertujuan untuk melindungi nilai investasi
perusahaan dari pergerakan/ perubahan nilai
underlying asset. Froot, et all (1993) menemukan
fakta dalam penelitiannya sebagai berikut:

• Strategi hedging yang optimal tidak secara penuh
melindungi nilai aset perusahaan dari risiko
pasar.

• Secara umum, strategi hedging perusahaan
multinasional akan tergantung pada berbagai
kondisi termasuk eksposur nilai tukar mata uang
terhadap pengeluaran investasi dan pendapatan.

• Instrumen hedging yang non linear, seperti
Options, akan mempermudah perusahaan dalam
mengkoordinasikan rencana investasi dan
pembiayaan secara lebih tepat daripada
instrumen hedging linear seperti kontrak Futures
dan Forward.
• Strategi hedging yang optimal untuk suatu
perusahaan akan tergantung pada kondisi
persaingan pasar di mana perusahaan menjual
produknya dan strategi hedging yang diambil
oleh kompetitor.

Penelitian yang dilakukan oleh Allayannis dan
Ofek (1997) di Amerika Serikat menunjukan
banyak perusahaan multinasional menggunakan
instrumen derivatif dalam melakukan transaksi
hedging untuk meminimalkan risiko yang
diakibatkan oleh fluktuasi nilai mata uang. 1 Dengan
menggunakan sampel perusahaan non keuangan
yang tergabung dalam indeks S&P500 tahun 1993,
mereka menemukan bahwa eksposur nilai mata
uang berhubungan positif dengan rasio penjualan
ekspor dengan total penjualan dan berhubungan
negatif dengan rasio antara instrument derivatif
yang dimiliki perusahaan dengan total asset. Hal
ini menunjukan bahwa transaksi hedging dengan
menggunakan instrument derivatif membantu
meminimalkan risiko yang ditimbulkan akibat
fluktuasi nilai tukar mata uang.
Ada berbagai macam tipe risiko yang dapat
diproteksi dengan menggunakan kontrak hedging
yang diantaranya (i) risiko komoditi (commodity
risk), (ii) risiko kredit (credit risk), (iii) risiko nilai
tukar mata uang (currency risk), (iv) risiko suku
bunga (interest rate risk), (v) risiko ekuitas (equity
risk) ,dan (vi) risiko volatilitas (volatility risiko).
1

George Allayannis and Eli Ofek, Exchange Rate
Exposure, Hedging, and the Use of Foreign
Currency Derivatives, Working Paper Series,
New York University, 1997.
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Pengelolaan kas negara yang terkait dengan fungsi
pengelolaan kelebihan/ kekurangan kas memiliki
risiko yang hampir sama sebagaimana dihadapi
perusahaan pada umumnya. Tipe risiko dalam
pengelolaan kelebihan/ kekurangan kas dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
• Currency risk; merupakan resiko utama karena
pengelolaan valuta asing milik pemerintah.
Krisis tahun1997 menunjukan betapa volatilitas
valuta
asing
dapat
menghancurkan
perekonomian suatu Negara.

• Equity risk: resiko ekuitas adalah risiko
penurunan nilai aset investasi akibat dinamika
pasar keuangan. Risiko ekuitas muncul muncul
dalam proses pengelolaan kekurangan/
kelebihan kas melalui pembelian/ penjualan
SUN. Value holding SUN yang dimiliki oleh BUN
dapat terdepresiasi karena fluktuasi harga
SUN/SBN di pasar sekunder. Risiko ini terkait
dengan eksposur tingkat suku bunga dan
kepemilikan SUN oleh investor asing.
• Interest rate risk: risiko terjadinya penurunan
atau kenaikan nilai asset yang disebabkan oleh
fluktuasi tingkat suku bunga. Setiap entitas
yang memegang aset aset keuangan misalnya
obligasi menghadapi risiko yang dipicu oleh
ketidakpastian tingkat suku bunga pasar di
masa depan.

• Default risk: risiko yang terkait dengan
pengelolaan kekurangan/ kelebihan kas melalui
penempatan dana pada bank umum. Per
definisi, default risk adalah kegagalan
pembayaran kembali pokok hutang dan
bunganya secara tepat waktu. Simpanan
nasabah bank merupakan hutang bagi bank
bersangkutan. Dalam konteks surat hutang
(obligasi), surat hutang yang diterbitkan
peusahaan memiliki risiko lebih tinggi karena
kemungkinan
kebangkrutan
perusahaan.
Default risk biasa juga disebut credit risk.
2.2. Hipotesis

Salah satu fungsi dari pengelolaan kas negara
adalah pengelolaan kelebihan/ kekurangan kas
pemerintah.
Dalam
mengelola
kelebihan/
kekurangan kas, BUN akan menggunakan
instrumen
keuangan
seperti
deposito/
penempatan dana di Bank Sentral dan Bank Umum,
SUN atau Surat Berharga Negara lannya, dan
transaksi Repo/ Reverse Repo. Nilai dari instrumen
tersebut akan berfluktuasi mengikuti variablevariabel ekonomi makro yang mempengaruhi.
Berdasarkan hal tersebut penulis ingin menguji
secara empiris eksposur variabel ekonomi makro
yaitu nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga dan
nominal kepemilikan SUN oleh investor asing
terhadap nilai SUN/SBN dan kewajiban pemerintah
dalam valuta asing (pembayaran utang luar negeri
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pemerintah). Sejalan hal tersebut, hipotesis dalam
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Ho: set variabel ekonomi makro tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap nilai SUN/SBN dan
kewajiban pemerintah
Ha: set variabel ekonomi makro berpengaruh
secara signifikan terhadap nilai SUN/SBN dan
kewajiban pemerintah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengestimasi
faktor penyebab munculnya risiko adalah nilai
tukar mata uang, tingkat suku bunga dan nominal
kepemilikan SUN oleh investor asing. Penulis ingin
menguji dampak eksposur nilai tukar mata uang
terhadap pembayaran utang luar negeri
pemerintah. Pengujian juga dilakukan pada
dampak eksposur tingkat suku dan kepemilikan
SUN terhadap nilai/ harga SUN di pasar sekunder.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
membangun metodologi penelitian diantaranya
adalah
dengan
melakukan
seleksi
dan
pengumpulan data, pengukuran dan definisi
variabel operasional, dan metode analisis data.

3.1. Sampel Data

Harga SUN Seri Benchmark (SUN)
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat
berharga yang berupa pengakuan utang dalam
mata uang rupiah maupun valuta asing yang
dijamin pembayaran pokok dan bunganya oleh
Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa
berlakunya. Sampel harga SUN seri benchmark
yang digunakan adalah harga dari kuotasi harga
mingguan SUN seri FR 0050 bulan Juni 2009 – Juli
2010. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian
Keuangan. Data harga SUN digunakan dalam
penelitian karena merupakan variable utama
dalam penghitungan nilai investasi (holding value)
BUN dalam dalam rangka pengelolaan kelebihan/
kekurangan kas. Sesuai PMK No. 03 tahun 2010,
salah satu lahan investasi dalam mengelola
kelebihan kas adalah Surat Utang Negara (SUN)
atau Surat Berharga Negara (SBN) sehingga
pergerakan harga SUN/SBN di pasar sekunder
harus menjadi perhatian BUN dalam melakukan
investasi.
Tingkat Suku Bunga Acuan (R)

Variabel
tingkat
suku
bunga acuan
menggunakan BI Rate. BI Rate adalah suku bunga
kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance
kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank
Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate
diimplementasikan pada operasi moneter yang
dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan
likuiditas (liquidity management) di pasar uang
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untuk mencapai sasaran operasional kebijakan
moneter. Data BI rate yang digunakan adalah
sampel data bulan Juni 2009 – Juli 2010. Data di
peroleh dari Bank Indonesia (www.bi.go.id).
Tingkat suku bunga acuan merupakan faktor risiko
terhadap nilai aset yang berbasis suku bunga
seperti hutang atau obligasi sehingga setiap
perubahan tingkat suku bunga secara teori akan
mempengaruhi pergerakan harga SUN di pasar
sekunder.
Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah
(DS)

Utang luar negeri pemerintah adalah setiap
penerimaan negara baik dalam bentuk devisa
dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun
dalam bentuk dan/atau jasa yang diperoleh dari
pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar
kembali dengan persyaratan tertentu.Pembayaran
utang luar negeri merupakan pembayaran kembali
pokok dan bunga hutang luar negeri dalam mata
uang Rupiah. Data pinjaman luar negeri
merupakan data bulanan periode 2005 sampai
dengan 2010 yang diperoleh dari Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Pembayaran kewajiban pinjaman atau utang luar
negeri
menjadi
perhatian
utama karena
penyediaan dananya oleh BUN harus tepat waktu
dan tepat jumlah sesuai loan agreement. Kegagalan
dalam pembayaran kewajiban utang luar negeri
pemerintah secara tepat waktu dan jumlah
berdampak terhadap peningkatan rating global risk
perception
Indonesia
di
mata
investor
internasional. Tingkat global risk perception yang
tinggi akan menyebabkan berkurangnya aliran
investasi asing ke Indonesia dan memicu capital
outflow.
Nilai Tukar Mata Uang (FX)

Dalam bidang keuangan, nilai tukar mata uang
adalah nilai tukar antara dua mata uang yang
menunjukan nilai satu uang asing dalam nilai mata
uang suatu negara. Nilai tukar mata uang yang
digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar
Rupiah – US Dollar. Data nilai tukar yang
digunakan merupakan data bulanan. Penulis
menggunakan data kurs tengah Bank Indonesia
periode 2005 sampai dengan 2010. Data di peroleh
dari Bank Indonesia (www.bi.go.id). Pergerakan
nilai mata uang perlu untuk selalu dicermati
karena mempunyai dampak terhadap beban utang
pemerintah yang berdenominasi mata uang asing
khususnya pembayaran pokok dan bunga utang
luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, pergerakan
nilai tukar mata uang merupakan salah satu
eksposur BUN dalam pengelolaan kas negara.
Kepemilikan SUN oleh Investor Asing (O)

Kepemilikan SUN oleh investor asing memiliki
arti penting dalam pergerakan harga SUN di pasar
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sekunder. Eksposur kepemilikan SUN oleh investor
asing perlu mendapat perhatian pemerintah
karena berpotensi menyebabkan terjadinya
pembalikan modal (capital reversal) secara masif
yang pada akhirnya menekan harga SUN di pasar
sekunder. Data nominal investasi asing pada SUN
menggunakan data periode Juni 2009 – Juli 2010
yang
diperoleh
dari
Direktorat
Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian
Keuangan.
3.2. Eksposur

Eksposur Nilai Tukar Mata Uang (Exchange rate
Exposure)
Hipotesis
penelitian
ini
menyatakan
pergerakan nilai tukar mata uang akan
mempengaruhi besaran pembayaran utang luar
negeri yang dilakukan pemerintah sehingga dapat
disimpulkan variabel nilai tukar mata uang
merupakan eksposur dalam kegiatan pengelolaan
kas negara. Allayanis dan Ofek (1997)
mendefinisikan eksposur ekonomis nilai tukar
mata uang sebagai koefisien Beta dari nilai
perusahaan dalam suatu model regresi linear.
Sebagaimana umumnya model regresi, nilai tukar
mata uang sebagai koefisien regresi tidak harus
diartikan bahwa perubahan fluktuasi nilai besaran
pembayaran utang luar negeri pemerintah semata
mata disebabkan pergerakan nilai tukar mata uang.
Walupun demikian, penulis akan menganalisa
seberapa besar pengaruh pergerakan nilai tukar
mata terhadap fluktuasi nominal pembayaran
utang luar negeri pemerintah sehingga variabel
nilai tukar mata uang dapat diasumsikan sebagai
exogenous variable.
Berdasarkan berbagai penelitian yang telah
dilakukan dan sejalan dengan definisi di atas,
penulis menggunakan model Allayanis dan Ofek
(1997) dalam mengukur eksposur nilai tukar mata
uang sebagai berikut:
Tingkat Eksposur nilai tukar mata uang
DSt = β0 + β1 FXt + Єt ………… (1)
Di mana

DSt adalah jumlah pembayaran pokok dan
bunga utang luar negeri pada bulan t.
FXt adalah nilai tukar mata uang Rupiah – US
Dollar (kurs tengah BI) diukur dengan unit
Rupiah per US Dollar pada bulan t.

Spesifikasi (model 1) di atas menggunakan
asumsi bahwa nilai tukar mata uang mengikuti
random walk process. Berdasarkan asumsi random
walk process, pergerakan nilai tukar mata uang
akan dipengaruhi oleh faktor faktor yang tidak
dapat diperkirakan sebelumnya (unanticapted
movement). Penulis menggunakan nilai tukar
Rupiah – US Dollar dikarenakan US Dollar
merupakan mata uang utama dalam perdagangan
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internasional sehingga menjadi acuan pasar uang
global. Selain itu, kewajiban hutang luar negeri
pemerintah lebih banyak dalam denominasi US
Dollar. Dalam model 1, tingkat eksposur nilai tukar
mata uang akan ditunjukan oleh nilai β1. Eksposur
nilai tukar mata uang mengukur presentase
perubahan jumlah pembayaran pokok dan bunga
hutang luar negeri dalam US Dollar terhadap
perubahan nilai tukar US Dollar. Berdasarkan
kajian teoritis yang ada, penulis memprediksi
pemerintah dengan hutang luar negeri lebih
banyak dalam denominasi US Dollar akan memikul
currency risk manakala terjadi fluktuasi tajam nilai
tukar Rupiah-US Dollar. Hal ini akan menunjukan
eksposur nilai tukar mata uang mempunyai nilai
positif sehingga peningkatan hutang luar negeri
berdenominasi US Dollar akan meningkatkan
eksposur.
Eksposur tingkat suku bunga dan Kepemilikan
SUN

Equity risk yang dihadapi BUN dalam
pengelolaan kelebihan/ kekurangan kas berupa
penurunan value holding SUN/SBN sejalan dengan
penurunan harga SUN/SBN di pasar sekunder.
Secara teori, harga obligasi (bond) ditentukan oleh
seberapa besar cash flow yang diharapkan akan
diterima oleh investor (bond holder) selama
periode waktu tertentu. Selanjutnya, nilai obligasi
merupakan present value dari cash flow di masa
datang dari kepemilikan obligasi. Discount rate
yang digunakan untuk men-diskonto cash flow dari
obligasi mengacu pada suatu instrumen yang eksis
di pasar seperti zero-coupon bond. Dalam praktek
yang terjadi di pasar keuangan, harga obligasi
(bond) juga ditentukan oleh banyak variabel yang
menjadi acuan market player. Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan variabel tingkat suku bunga
acuan (BI rate) dan nominal kepemilikan SUN oleh
investor asing. BI rate merupakan suku bungan
acuan perbankan dalam menetapkan suku bunga
simpanan maupun suku bunga kredit. Tingkat suku
bunga acuan (BI rate) dapat dikatakan sebagai
dasar penentuan suku bunga yang berlaku di pasar
keuangan karena merupakan salah satu variabel
yang menggambarkan kondisi perekonomian
nasional. Dalam penilaian obligasi, yield-tomaturity atau yield merupakan perbedaan antara
nilai dibayarkan dalam pembelian obligasi dengan
nilai nya sampai waktu jatuh tempo (time to
maturity). Pembeli obligasi sangat berkepentingan
terhadap tingkat yield obligasi yang merefleksikan
tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Jika suku
bunga yang berlaku lebih rendah dari coupon rate
obligasi, maka obligasi akan dijual lebih besar
(premium) dari nilai par. Begitu juga sebaliknya
jika suku bunga yang berlaku di pasar lebih besar
dari coupon rate obligasi.

Variabel kepemilikan obligasi oleh investor
asing merupakan faktor penting dalam pergerakan

harga obligasi terutama obligasi pemerintah di
negara negara berkembang (emerging market).
Dalam studi kasus pasar obligasi negara di
Indonesia, kepemlikan obligasi pemerintah oleh
investor asing menjadi perhatian serius dalam
beberapa tahun terakhir. Derasnya aliran masuk
“hot money” ke pasar keuangan Indonesia
menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya
pembalikan modal asing (capital reversal) secara
masif. Pembalikan modal asing secara masif akan
menyebabkan tertekannya harga saham dan
obligasi. Obligasi pemerintah (SUN) juga tidak
lepas fenomena capital reversal karena modal
asing yang diinvestasikan di SUN/SBN cukup
signifikan. Data kepemilikan SUN oleh investor
asing per 30 Desember 2010 dan 31 Desember
2015 disajikan dalam tabel berikut: 2
Tabel 1: Data Kepemilikan SUN Tradeable
Tahun 2010

Bank

Triliun
Rp

Tahun 2015

%
Total

Triliun
Rp

2,44

148,91

%
Total

219,52

34,23

Non-Banks

406,08

63,33

- Asuransi

79,3

12,37

171,62

11,74

36,75

5,73

49,83

3,41

Bank Indonesia
- Reksadana

15,62
51,16

- Asing

195,3

- Sekuritas

0,13

- Dana Pensiun
- Lain-lain

43,43

Total

641,22

7,98

30,46
0,02
6,77

100,0
0

350,07

23,95

558,52

65,87

61,60

558,52
0,26

121,03
1461,8
5

10,19
4,21

38,21
0,02
8,28

100,0
0

Sumber: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko, 2017

Tabel 1 menunjukan bahwa porsi investor
asing dalam kepemilikan SUN sangat signifikan
sebesar 30 % dari total SUN yang diperdagangkan
di pasar sekunder pada tahun 2010 dan meningkat
menjadi 38% pada tahun 2015 sehingga jika terjadi
pembalikan modal akan menyebabkan jatuhnya
harga SUN di pasar sekunder yang pada akhirnya
mengakibatkan menurunnya nilai investasi BUN
pada SUN/SBN. Analisis eksposur tingkat suku
bunga dan kepemilikan SUN oleh investor akan
bermanfaat untuk melihat seberapa besar
pengaruh kedua variabel (suku bunga dan
kepemilikan SUN) dimaksud terhadap nilai SUN di
pasar sekunder. Nilai SUN di pasar sekunder dapat
menggambarkan value holding SUN dalam rangka

2

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
Update data kepemilikan SUN Tradeable. 2017
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pengelolaan kelebihan kas oleh BUN. Model yang
digunakan sebagai alat analisis adalah sebagai
berikut:

Tingkat Eksposur tingkat suku bunga dan
Kepemilikan SUN
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Penulis
menyusun
dua
model
VAR
berdasarkan eksposur yang dianalisa dengan
penjelasan sebagai berikut:
•

SUNt = β0 - β1Rt + β2 LogOt +Єt ……………….. (2)
Di mana:

SUNt adalah kuotasi mid price Surat Utang Negara
(SUN) secara harian
Rt adalah tingkat suku bunga acuan (BI rate)

LogOt adalah jumlah nominal kepemilikan SUN
oleh investor asing dalam nilai Logaritma.

Dalam model 2, tingkat eksposur tingkat suku
bunga dan nilai nominal kepemilikan SUN akan
ditunjukan masing masing oleh nilai β1 dan β2.
Eksposur tingkat suku bunga mengukur presentase
perubahan harga Surat Utang Negara di pasar
sekunder terhadap perubahan tingkat suku bunga
acuan atau BI rate. Demikian halnya dengan
eksposur kepemilikan SUN oleh investor asing.
Sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan, penulis
memprediksi eksposur tingkat suku bunga acuan
akan bernilai negatif sehingga kenaikan suku
bunga acuan akan berdampak pada penurunan
nilai SUN. Selanjutnya, eksposur kepemilikan SUN
oleh investor asing diperkirakan memiliki
hubungan positif terhadap pergerakan harga SUN
di pasar sekunder.
3.3. Analisis Vector Autoregreesion (VAR)

Vector Autoregression (VAR) adalah sistem
regresi Ordinary Least Square (OLS) di mana
sekelompok variable di–regresi-kan pada nilainya
di masa lalu (lagged value) dan semua variabel
endogen lainnya dalam model yang diamati. Vector
Auto Regression (VAR) model pada umumnya
digunakan untuk memproyeksikan sistem variabel
time series dan analisis dampak dinamis dari faktor
gangguan (disturbance) yang terdapat dalam
sistem variabel tersebut (Hadi SY, 2003). Penulis
merumuskan VAR model mengikuti Christiano,
Eichenbaum, and Evans (1996) sebagai berikut:
Zt = Aq Zt-q + ξt ……………………… (3)

di mana:
Zt
= m – variabel endogen vektor dimensi
(dimensional vector)
Zt-q
= kelompok varibel Zt dalam nilai masa lalu
(a matrix polynomial of order ρ)
ξt
= faktor gangguan (a vector of white noise
residual di mana E(ξt) = 0 untuk semua
periode t)
t
= periode
Aq
= konstanta

•

Model pertama dengan vektor Zt terdiri
atas (i) variabel pembayaran utang luar
negeri dan (ii) nilai tukar mata uang
Rupiah-US Dollar.
Model kedua dengan vektor Zt terdiri atas
(i) variabel harga SUN di pasar sekunder,
(ii) variabel tingkat suku bunga acuan(BI
rate)
dan
(iii)
variabel
nominal
kepemilikan SUN oleh investor asing.

Sebelum melakukan analisis VAR model, kita
perlu menentukan berapa panjang lag yang sesuai
dengan model VAR yang dirumuskan. Lag
merupakan nilai masa lampau dari exogenous
variable. Penulis menggunakan mekanisme
information criteria dalam menentukan panjang lag
yang akan digunakan. Hasil pengujian Schwarz
Information Criterion untuk model pertama
menunjukan jumlah 3 lag sebagai panjang lag yang
sesuai. Sedangkan untuk model kedua, hasil
pengujian menunjukan jumlah 5 lag merupakan
nilai yang paling sesuai dengan model yang
digunakan.

4. HASIL PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan laporan hasil
penelitian, termasuk menjelaskan data riset dan
deskripsi analisis yang diperlukan yang merupakan
jawaban secara empiris terhadap pertanyaan pada
pokok masalah dan/atau hipotesis penelitian.
4.1. Eksposur Nilai Tukar Mata Uang (Exchange
rate Exposure)

Spesifikasi (model 1) di atas menggunakan
asumsi bahwa nilai tukar mata uang mengikuti
random walk process. Berdasarkan asumsi random
walk process, pergerakan nilai tukar mata uang
akan dipengaruhi oleh faktor faktor yang tidak
dapat diperkirakan sebelumnya (unanticapted
movement). Penulis menggunakan nilai tukar
Rupiah – US Dollar dikarenakan US Dollar
merupakan mata uang utama dalam perdagangan
internasional sehingga menjadi acuan pasar uang
global. Selain itu, kewajiban hutang luar negeri
pemerintah lebih banyak dalam denominasi US
Dollar. Dalam model 1, tingkat eksposur nilai tukar
mata uang akan ditunjukan oleh nilai β1. Eksposur
nilai tukar mata uang mengukur presentase
perubahan jumlah pembayaran pokok dan bunga
hutang luar negeri dalam US Dollar terhadap
perubahan nilai tukar US Dollar. Berdasarkan
kajian teoritis yang ada, penulis memprediksi
pemerintah dengan hutang luar negeri lebih
banyak dalam denominasi US Dollar akan memikul
currency risk manakala terjadi fluktuasi tajam nilai
tukar Rupiah-US Dollar. Hal ini akan menunjukan
eksposur nilai tukar mata uang mempunyai nilai

STRATEGI PENGELOLAAN RISIKO
DAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KAS NEGARA
Halaman 50

Agung Mulyono

positif sehingga peningkatan hutang luar negeri
berdenominasi US Dollar akan meningkatkan
eksposur.

Hasil
tes
secara
empiris
dengan
menggunakan model 1 menunjukan nilai tukar
mata uang secara signifikan (significant level 5 %)
berpengaruh
positif
terhadap
besarnya
pembayaran pokok dan bunga hutang. Hasil
perhitungan tingkat eksposur nilai tukar mata uang
ditunjukan dalam tabel berikut:
Intercept
FX

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-4.24E+10

1.74E+10

- 2.442.115

0.0171

5327021.

1815082.

2.934.866

0.0045

Hasil perhitungan tingkat eksposur nilai tukar
memberikan gambaran bahwa pelemahan nilai
tukar Rupiah terhadap US Dollar akan berpengaruh
pada peningkatan beban pembayaran pokok dan
bunga hutang pemerintah. Hasil ini sesuai dengan
hipotesis penulis bahwa nilai tukar mata uang
merupakan eksposur positif bagi pembayaran
kewajiban pemerintah.

4.2. Eksposur tingkat
Kepemilikan SUN

suku

bunga

dan

Hasil uji empiris dengan menggunakan model
2 dan tingkat signifikan α = 5% menunjukan bahwa
eksposur tingkat suku bunga bernilai negatif yang
artinya pemegang SUN akan terpapar risiko
penurunan harga SUN di pasar sekunder ketika
terjadi kenaikan tingkat suku bunga. Pemegang
SUN harus memonitor kondisi pergerakan tingkat
suku bunga dengan mendasarkan pada perubahan
kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank
Indonesia sekaligus merumuskan langkah mitigasi
risiko salah satunya melakukan transaksi hedging.
Dilain pihak, eksposur besarnya kepemilikan SUN
oleh investor asing bernilai positif yang artinya
bahwa peningkatan kepemilikan SUN oleh investor
asing akan mendorong kenaikan harga SUN di
pasar sekunder. Hal ini juga didukung data yang
menunjukan besarnya dana investor asing yang
ditempatkan pada SUN beberapa tahun terakhir.
Dominannya kepemilikan asing pada obligasi
negara menimbulkan kekhawatiran jatuhnya harga
SUN di pasar sekunder jika terjadi pembalikan
dana asing (sudden reversal) yang bersifat
mendadak dan masif.
4.3. Analisis Vector Autoregression

Hasil
analisis
VAR
model
dengan
menggunakan data historis untuk masing masing
model menyajikan hasil sebagai berikut:

• Nilai tukar mata uang memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap besaran pembayaran
kewajiban hutang luar negeri pemerintah pada
lag 1. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan
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nilai tukar mata uang akan berimbas secara
cepat (dalam periode waktu yang pendek)
kepada besaran pembayaran kewajiban hutang
luar negeri pemerintah.

• Nilai masa lampau dari tingkat suku bunga dan
kepemilikan SUN oleh investor asing tidak
berpengaruh secara signifikan dalam jangka
pendek terhadap harga SUN di pasar sekunder.
Masing masing variabel hanya berpengaruh
signifikan terhadap dirinya sendiri, seperti
misalnya variabel BI_Rate(-4) dan BI_Rate(-5)
berpengaruh signifikan terhadap variabel
BI_Rate.
Struktur dinamis ditunjukan oleh variabel
inovasi yang selanjutnya akan dianalisa melalui tes
Impulse-Response dan tes Cholesky Variance
Decomposition.

Impulse – Response Test

Impulse responses test merupakan tes analisa
tingkat respon dari variabel dependen dalam
model
VAR
terhadap
efek
gejolak
(shock/innovation) dari setiap variabel. Tes ini
menjelaskan ketika satu unit gejolak pada satu
variabel sebesar satu standar deviasi, dampak pada
sistem VAR akan tercatat selama periode yang
telah ditentukan. Secara garis besar, fungsi impulse
response bertujuan untuk menunjukan tanda
(sign) dan durasi dari dampak gejolak
(shock/innovation) terhadap variabel veriabel
endogen yang diamati. Hasil tes Impulse-Response
akan ditunjukan oleh grafik berikut:
Response of DS to Cholesky
One S.D. FX Innovation

6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0
-1,000,000,000
-2,000,000,000
-3,000,000,000
1

2

Coefficient

Intercept 108.3202
R
-15.38478
O
18.79594

3

4

5

Std. Error

6

7

8

t-Statistic

9

10

Prob.

18.41750 5.881374 0.0000
2.287885 -6.724456 0.0000
1.334427 14.08540 0.0000

Berdasarkan grafik impulse response yang
menggambarkan hubungan antara nilai tukar mata
uang (FX) dan pembayaran kewajiban hutang luar
negeri pemerintah (DS) menunjukan bahwa
perubahan satu standar deviasi dari variabel nilai
tukar mata uang akan diikuti perubahan secara
tajam variabel pembayaran kewajiban hutang luar
negeri pemerintah pada periode ke-2. Dampak dari
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perubahan nilai tukar mata uang akan mulai
berkurang setelah periode ke-2. Hal ini dapat
diartikan bahwa eksposur nilai tukar mata uang
memiliki dampak dalam jangka pendek terhadap
perubahan besarnya pembayaran kewajiban
hutang luar negeri pemerintah.
Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of FR0050 to BI_RATE
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Grafik impulse response yang menguji
hubungan antara variabel BI Rate dan kepemilikan
SUN oleh investor asing dengan pergerakan harga
SUN di pasar sekunder menggambarkan bahwa:
i. Dampak perubahan satu standar deviasi
variabel BI Rate terhadap perubahan harga SUN
di pasar sekunder bersifat gradual dimulai pada
periode ke 2 dengan mencapai puncak pada
periode ke 4. Dampak dari perubahan variabel
Bi Rate terhadap harga SUN berlangsung
selama 10 periode.

ii. Dampak perubahan satu standar deviasi
variabel kepemilikan SUN oleh investor asing
terhadap harga SUN di pasar sekunder mulai
tampak pada periode ke 3. Namun, dampak
yang cukup signifikan terjadi pada periode ke 7
dan berlangsung hingga ke periode ke 10. Hal
ini dapat kita artikan bahwa shock yang terjadi
pada variabel kepemilikan SUN oleh investor
diikuti oleh pergerakan harga SUN di pasar
sekunder dalam tempo yang sedikit lambat.
The Cholesky Variance Decomposition

Variance
decomposition
memberikan
informasi tentang peranan inovasi/ gejolak secara
random pada variabel variabel dalam model VAR.
Informasi tersebut menunjukan seberapa besar
proporsi perubahan variabel dependen yang
disebakan oleh inovasi pada variabel independen
(Brooks, 2008). Hasil tes akan bermanfaat dalam
menganalisa apakah inovasi/ gejolak pada set
variabel ekonomi makro berpengaruh kepada
perubahan nilai SUN/SBN di pasar sekunder dan
kewajiban pembayaran utang luar negeri
pemeintah.
Dalam
analisa
variance
decomposistion, penulis menyusun cholesky
ordering untuk model VAR kedua sebagai berikut:
variabel BI rate (R) dan variabel kepemilikan SUN
(O).
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Tes variance decomposition pada model VAR
yang pertama menunjukan bahwa pergerakan
besaran pembayaran hutang luar negeri
pemerintah yang dipengaruhi oleh pergerakan
nilai tukar mata uang ( Rupiah-US Dollar) adalah
sebesar 10,3% pada periode 1 dan meningkat
sebesar 14,4% pada periode 2. Pergerakan nilai
tukar mata uang berpengaruh secara cepat
terhadap besaran pembayaran kewajiban hutang
luar negeri pemerintah. Sedangkan pada model
VAR yang kedua menyimpulkan bahwa pengaruh
variabel besarnya kepemilikan SUN oleh investor
lebih besar daripada pengaruh faktor tingkat suku
bunga acuan dalam penelitian ini menggunakan BI
Rate variabel. Pengaruh perubahan variabel BI
Rate dan kepemilikan SUN oleh investor asing
terhadap pergerakan harga SUN di pasar sekunder
masing masing sebesar 6,9% dan 12,4% pada
periode 1. Besarnya pengaruh kepemilikan SUN
oleh investor asing semakin membesar pada
periode 10 (15,3%) sedangkan pengaruh BI Rate
semakin mengecil pada periode yang sama (3,8%).
4.4. Strategi Hedging

Hedging adalah suatu tindakan yang diambil
investor atau market participant dengan tujuan
untuk mengurangi/ menetralisir risiko sebesar
mungkin. Berbagai macam kajian dan model
dirumuskan oleh akademisi maupun praktisi
bertujuan untuk mencapai kondisi perfect hedge
semaksimal mungkin.
Bond Duration

Bond Duration merupakan suatu model yang
digunakan untuk mengukur seberapa lama rata
rata waktu yang dibutuhkan pemegang obligasi
sebelum menerima cash inflow dari kepemilikan
obligasi. Pemegang obligasi yang membayar bunga
(coupon bearing bond) dengan jatuh tempo dalam n
tahun secara teori akan memegang obligasi kurang
dari n tahun. Model bond duration didefinisikan
sebagai berikut:
𝐶𝑖 𝑒 −𝑦𝑡𝑖

𝐷 = ∑𝑛𝑡=𝑖 𝑡𝑖 �

𝐵

�

Persamaan dalam kurung merupakan ratio antara
nilai sekarang (present value) cash flow pada
periode t1 dengan harga obligasi. Harga obligasi
adalah nilai sekarang dari seluruh pembayaran
(cash inflow) yang diperoleh dari kepemilikan
obligasi. Oleh karenanya, duration (D) adalah rata
rata tertimbang berdasarkan waktu ketika
pembayaran dilakukan. Perhitungan bond duration
dapat digambarkan sebagai berikut:

Obligasi A dengan masa jatuh tempo 3 tahun,
kupon bunga 8%, dan face value sebesar Rp 1000.
Tingkat yield sebesar 10%. Pembayaran kupon
bunga dilakukan secara triwulanan. Tabel berikut
menunjukan proses perhitungan bond duration
Obligai A:
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Tabel 2: Perhitungan Bond Duration Obligasi A

Periode

Cash
Flow

Present
Value

weight

time * weight

0,5

40

38,05

0,0403481

0,020174041

1,5

40

34,43

0,0365085

0,054762681

1
2

2,5

40
40
40

36,19
32,75
31,15

3

1040

770,45

Total

1240

943,02

0,0383803
0,0347279
0,0330342
0,8170011
1

0,038380282
0,069455831
0,082585538
2,451003156
2,716361528

Bond duration Obligasi A sebagaimana
ditunjukan dalam tabel di atas adalah sebesar 2,7
tahun. Pada tahap selanjutnya, besaran bond
duration dari suatu obligasi banyak dimanfaatkan
oleh pelaku pasar (market participant) untuk
menentukan besaran perubahan harga obligasi
terkait dengan perubahan tingkat yield di pasar
keuangan. Macaulay (Hull, 2006) pada tahun 1938
menemukan suatu model yang menunjukan
hubungan antara persentase perubahan harga
obligasi dengan persentase perubahan tingkat
yield. Model tersebut adalah sebagai berikut:
Δ B = -B D Δy

Dengan menggunakan data dalam tabel 2 di atas,
model Macaulay menjadi:
Δ B = -943.02 * 2.7 Δy

Ketika terjadi kenaikan tingkat yield obligasi
A sebesar 50 bps atau 0.5% maka prediksi
besarnya perubahan harga obligasi A sebesar (943.02 * 2.7)*0.005 = -12.73, sehingga terjadi
penurunan harga obigasi A menjadi 943.02 –
12.73 = Rp 930.23. Model Macaulay merupakan
model yang cukup mudah digunakan sehingga
banyak digunakan para pelaku pasar. Dalam
melakukan pembelian maupun penjualan SUN di
pasar sekunder terkait proses pengelolaan
kelebihan dan / kekurangan kas, BUN seyogyanya
memperhatikan bond duration dari setiap SUN
sehingga dapat meminimalkan potensi risiko yang
ada. 3

BUN secara best practice akan membeli SUN yang
mendekati jatuh tempo dengan variasi waktu
antara 1 tahun hingga 5 tahun. Namun demikian,
SUN dengan waktu jatuh tempo yang pendek,
misalnya 1 tahun , akan memberikan yield yang
lebih rendah daripada SUN dengan waktu jatuh
tempo yang lebih panjang. Berdasarkan hal
tersebut, BUN dapat melakukan pengelolaan idle
cash yang lebih optimal melalui pembelian SUN
yang memberikan yield lebih tinggi dengan
3

Kontrak Forward dan Strategi Arbitrage
Kontrak Forward sangat popular digunakan
untuk strategi hedging eksposur nilai tukar mata
uang. Dalam pengelolaan asset yang berupa mata
uang asing, pemegang mata uang asing akan
mendapatkan bunga sebesar suku bunga bebas
risiko (risk free rate) seperti contohnya melalui
penempatan pada obligasi negara asing.
Berdasarkan interest rate parity relationship,
hubungan antara Spot Price (S0) dan Forward Price
(F0) adalah:
F0 = S0 e(r - rf)*T

Di mana;
F0

= Forward rate

R
rf
T

= suku bunga dalam negeri
= suku bunga luar negeri
= periode

S0

= Spot rate

Pada tahap lebih lanjut, kita dapat
mengoptimalkan
pengelolaan
valuta
asing
sebagaimana pola penempatan valuta asing di atas
dengan melakukan strategi arbitrage dengan
mendasarkan pada kontrak Forward. Arbitrage
adalah usaha untuk mengambil keuntungan dari
perbedaan harga suatu aset dari dua atau lebih
pasar. Secara teori, transaksi arbitrage merupakan
transaksi yang memungkinkan menghasilkan
keuntungan yang bebas risiko dengan biaya
minimal. Strategi arbitrage dapat dijelaskan dalam
contoh sebagai berikut:
Covered Interest Arbitrage

Tingkat suku bunga selama 1 tahun di USA
dan Indonesia atau dapat diasumsikan tingkat suku
bunga di rekening penempatan dalam US Dolar dan
Rupiah sebesar masing masing 2% dan 5%. Spot
exchange rate sebesar Rp 9000/US$. Dari
persamaan interest rate parity relationship di atas,
ekspektasi Forward rate adalah:
9000e( 0,05 – 0,02)*1 = 9274

Jika Forward rate yang berlaku atau yang
ditawarkan bank sebagai counterparty lebih kecil
dari pada ekspetasi di atas, misalnya Rp 9100/US$,
maka strategi arbitrage:
1) Menggunakan dana US$ 1000 dengan
opportunity cost sebesar suku bunga 2% per
tahun, tukarkan menjadi Rp 9.000.000,-.
Selanjutnya dana tersebut diinvestasikan
dengan imbal hasil 5%.
2) Membuat kontrak Forward untuk membeli
US$ 1020 dengan rate Rp 9100/US$ sejumlah
9100 * 1020 = Rp 9.282.000.
memperhatikan bond duration dari setiap seri SUN
yang dibeli
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Investasi dalam Rupiah akan menghasilkan
9.000.000 e(0.05)*1 = 9.461.440 dalam setahun.
Bagian hasil investasi sebesar Rp 9.282.000
digunakan untuk membeli kembali US Dollar
melalui kontrak Forward sebesar US$1020 (1000
e(0.02)*1 = 1020) . Strategi arbitrage pada akhirnya
menghasilkan keuntungan (dengan risiko minimal)
sebesar Rp 9.461.440 – Rp 9.282.000 = Rp 179.439.
Pada kasus lain, jika Forward rate yang
berlaku lebih besar dari pada ekspektasi misalnya
9300 per US Dollar, maka strategi arbitrage adalah:
1) Menggunakan dana Rp 10.000.000 dengan
opportunity cost sebesar suku bunga 5% untuk
1 tahun, tukarkan ke US$ 1111 dan selanjutnya
diinvestasikan dengan imbal hasil 2%.
2) Membuat kontrak Forward untuk menjual US$
1133 untuk US$ 1133*9300 = 10.541.026.

Investasi US$ 1111 akan tumbuh 1111 e(0.02)*1
= 1133 dalam setahun. Hasil investasi dalam US
Dollar kemudian ditukarkan ke Rupiah melalui
kontrak Forward mengembalikan dana +
opportunity cost sebesar 10.000.000 e(0.05)*1 =
10.512.711. Strategi arbitrage pada akhirnya
menghasilkan keuntungan (dengan risiko minimal)
sebesar Rp 10.541.026 – Rp 10.512.711 = Rp
28.315.
Strategi arbitrage lainnya adalah dengan
mengeskploitasi perbedaan kurs tukar mata uang
(exchange rate) yang ditawarkan antar bank
umum. Counterparty dalam pengelolaan valuta
asing adalah Bank Indonesia atau bank umum milik
negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Fluktuasi nilai tukar mata uang, tingkat suku
bunga acuan Bank Indonesia, dan pergerakan
besaran kepemilikan SUN oleh investor asing
merupakan variabel-variabel
yang harus
diperhatikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN)
dalam pengelolaan kas negara. Pergerakan nilai
tukar mata uang Rupiah-US Dollar berpengaruh
secara positif dan bersifat jangka pendek terhadap
volatilitas pembayaran hutang luar negeri
pemerintah. Peningkatan BI Rate secara gradual
akan menekan harga SUN di pasar sekunder. Di
lain pihak, semakin besar komposisi dana asing
yang ditempatkan pada Obligasi Negara maka akan
berpengaruh positif terhadap harga SUN di pasar
sekunder. Fluktuasi harga SUN di pasar sekunder
merupakan faktor utama dalam mempengaruhi
nilai investasi (holding value) BUN dalam rangka
pengelolaan kelebihan/ kekurangan kas.
Berdasarkan
analisa
eksposur
dalam
pengelolaan kas negara, strategi pengelolaan risiko
yang tepat sangat diperlukan dalam upaya
meningkatkan kualitas dan nilai tambah
pengelolaan kelebihan/ kekurangan kas. Produk
produk derivatif pada umumnya digunakan dalam

Indonesian Treasury Review Vol.2 No.2, 2017, Hal. 43-54
Halaman 53

kontrak hedging atau lindung nilai dalam upaya
meminimalkan risiko keuangan yang tidak dapat
ditolerir. Allayannis dan Ofek (1997) menemukan
bukti bahwa produk derivatif berbasis mata uang
asing (foreign currency) sangat popular digunakan
banyak perusahaan dalam meminimalkan dampak
negatif dari pergerakan nilai tukar mata uang.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai kuasa
BUN Pusat menghadapi risiko-risiko terkait
pengelolaan kas negara sehingga penerapan
transaksi hedging dengan menggunakan produk
derivatif dapat dipandang sebagai alternatif
strategi dalam meminimalkan risiko yang ada. Sifat
produk derivatif yang fleksibel sangat cocok
digunakan BUN dalam mengelola risiko terkait
pengelolaan kas negara khususnya pengelolaan
kelebihan/ kekurangan kas. Pengelolaan risiko
dengan menggunakan produk derivatif sangat
dimungkinkan diaplikasikan dalam operasional
pengelolaan kas negara oleh BUN melalui Treasury
Dealing Room. Struktur, sistem dan tata kelola
Treasury Dealing Room yang berstandar
internasional akan mempermudah BUN dalam
mengembangkan dan mengelola investasi berbagai
produk keuangan termasuk produk derivatif.
Pengembangan Treasury Dealing Room juga
mencakup penciptaan peraturan pelaksanaan
sebagai payung hukum dan pengembangan
kelembagaan Treasury Dealing Room (TDR) yang
sesuai dengan tata organisasi di Kementerian
Keuangan.,

Transaksi hedging dengan menggunakan
produk derivatif sudah sangat berkembang dan
banyak diaplikasikan terutama oleh entitas bisnis
saat ini. Namun demikian, di sektor pemerintah
harus diakui bahwa penggunaan produk derivatif
dalam pengelolaan risiko masih jarang dilakukan.
Peraturan-peraturan terkait pengelolaan kas
negara yang ada saat ini berlaku belum
memberikan pengaturan dalam hal penerapan
transaksi hedging melalui produk derivatif.
Peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum
sangat diperlukan karena akan memberikan acuan
dan kepastian bagi BUN dalam melakukan
transaksi hedging. Pelaksanaan transaksi hedging
memerlukan suatu institutional arrangement
antara Ditjen Perbendaharaan sebagai Kuasa BUN
Pusat dengan berbagai instansi terkait khususnya
Bank Indonesia dan instansi di lingkup
Kementerian Keuangan seperti Badan Kebijakan
Fiskal dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko. Koordinasi antar instansi akan sangat
berguna dalam mempermudah proses pengelolaan
risiko dijalankan BUN. Treasury Dealing Room akan
memberikan keyakinan kepada BUN bahwa semua
fungsi pengelolaan kas akan beroperasi dalam satu
area, berpotensi meningkatkan efisiensi dan
memudahkan koordinasi dalam pengelolaan
kelebihan/ kekurangan kas.
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6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Payung hukum dalam pengelolaan uang
negara telah memberikan kewenangan BUN dalam
menggunakan berbagai instrumen keuangan yang
telah ditetapkan dalam mengelola kas negara lebih
khusus dalam pengelolaan kelebihan dan atau/
kekurangan kas. Hasil penelitian ini berimplikasi
dalam pemahaman yang lebih mendalam atas
risiko-risiko yang harus diantisipasi dalam
pengelolaan kas negara sehingga strategi
pengelolaan risiko melalui penggunaan instrumen
keuangan dapat dirumuskan secara tepat oleh
BUN.
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam
data sampel yang digunakan di mana variabel
makro ekonomi penting seperti tingkat inflasi dan
pertumbuhan ekonomi tidak digunakan sebagai
variabel independen dalam sistem VAR. Penelitian
lebih lanjut terkait pergerakan harga SUN di pasar
sekunder dapat mempertimbangkan faktor tingkat
inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai
salah satu variabel penelitian.
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ABSTRAK
This study aims to analyze factors that influence the acceptance
of the Financial Application System for Line Ministries Level
(SAKTI) by the users on the working units implementing the pilot
project of SAKTI in the scope of Regional Office of Directorate
General of Treasury, Province of DKI Jakarta using the
Technology Acceptance Model (TAM). The data used came from
the questionnaires filled by the respondents and obtained 55
samples derived from 11 working units. Data analysis technique
used is multiple linear regression analysis with data processing
using IBM SPSS 23 software. The results showed that perceived
usefulness and perceived ease of use partially have significant
and positive effect on acceptance of SAKTI. In addition, perceived
usefulness and perceived ease of use simultaneously have
significantly effect on acceptance of SAKTI by the users.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi penerimaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi (SAKTI) oleh para pengguna pada Satker yang
melaksanakan piloting SAKTI lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM).
Data yang digunakan bersumber dari kuesioner yang diisi oleh
para responden dan diperoleh 55 sampel yang berasal dari 11
Satker. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan
analisis regresi linier berganda dan diolah melalui perangkat
lunak IBM SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan
secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap
penerimaan SAKTI. Selain itu, persepsi kemanfaatan dan
persepsi kemudahan penggunaan secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap penerimaan SAKTI oleh para pengguna.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pesatnya perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi serta potensi pemanfaatannya
secara luas, memberikan peluang pengaksesan,
pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam
volume yang besar secara cepat dan akurat, tidak
terkecuali pada instansi pemerintahan. Hal
tersebut
merupakan
salah
satu
yang
melatarbelakangi
diterbitkannya
Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan
Strategi
Nasional
Pengembangan
eGovernment. Melalui Instruksi Presiden tersebut,
pemerintah didorong untuk menerapkan konsep eGovernment.
Salah satu bentuk penerapan e-Government
dalam bidang keuangan negara adalah diadopsinya
Integrated Financial Management Information
System (IFMIS). Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran
Negara
(SPAN)
yang
telah
diimplementasikan di Kementerian Keuangan
merupakan bagian dari IFMIS. Dalam lingkup
Satker, implementasi IFMIS diwujudkan dalam
bentuk penyempurnaan proses bisnis pengelolaan
keuangan negara dengan menggunakan aplikasi
yang terintegrasi. Aplikasi tersebut diwujudkan
dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
(Wikiapbn, 2014)1. Ide pengembangan SAKTI
adalah melakukan penyederhanaan terhadap
aplikasi pengelolaan keuangan negara yang
digunakan oleh satuan kerja (Satker) dan
penggunaan database terintegrasi. SAKTI bersifat
mandatory use, di mana sistem tersebut wajib
digunakan oleh Satker dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan negara. SAKTI direncanakan
akan digunakan oleh Satker yang tersebar di
seluruh Indonesia.
Saat ini implementasi SAKTI telah memasuki
tahap piloting. Sebagai sebuah sistem, SAKTI tentu
memiliki risiko kegagalan dalam penerapannya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Heeks
(2003) terhadap penerapan e-Government di
negara-negara berkembang, ditemukan bahwa
tingkat kegagalan implementasi e-Government
mencapai 85%2. Menurut Heeks, terdapat
kesenjangan antara kenyataan dengan e-Goverment
yang didesain. Salah satu hasil penelitian Heeks
(2003) menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan

1

2
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Wikiapbn, “Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara”, diakses dari http://www.wikiapbn.org/
sistem-perbendaharaan-dan-anggaran-negara/, pada
tanggal 17 April 2017 pukul 10.48 WIB.
Richard Heeks, Most eGovernment-for-Development
Projects Fail: How Can Risks be Reduced?,
iGovernment Working Paper, no. 14, 2003, hlm.2.

tertinggi terdapat pada faktor teknologi3. Faktor
pengguna juga memegang peranan sangat penting
dalam implementasi sebuah sistem, karena tingkat
kesiapan pengguna untuk menerima sistem
mempunyai pengaruh besar dalam menentukan
kesuksesan pengembangan dan/atau implementasi
sistem tersebut. Oleh karena itu, penting untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
diterimanya SAKTI oleh para pengguna, sehingga
implementasi SAKTI dapat berjalan secara
berkesinambungan dan dengan risiko kegagalan
yang minimal.
Berbagai penelitian telah dilakukan guna
meneliti aspek perilaku dalam implementasi
sebuah sistem informasi. Jogiyanto dalam Widodo,
Handayani & Saifi (2013), mengelompokkan
penelitian-penelitian tersebut ke dalam dua aliran.
Aliran pertama adalah aliran yang memfokuskan
penelitian pada penerimaan, adopsi, dan
penggunaan dari sistem informasi. Salah satu
model yang populer dari penelitian dalam aliran ini
adalah Technology Acceptance Model (TAM) yang
dikembangkan oleh Fred D. Davis. Aliran yang
kedua
memfokuskan
pada
kesuksesan
implementasi sistem informasi di tingkat
organisasi. Model yang populer pada aliran ini
adalah model yang dikembangkan oleh DeLone &
McLean yang dikenal dengan Model Kesuksesan
Sistem Informasi DeLone & McLean4.
TAM menjelaskan hubungan antara keyakinan
(usefulness dan ease of use) dengan sikap dan
kecenderungan perilaku untuk menggunakan
suatu teknologi, serta penggunaan aktual dari
sistem. Ramayah, et al. (2002) mengatakan bahwa
TAM lebih dapat diterapkan dalam memprediksi
niat pengguna untuk menggunakan dan tingkat
penggunaan dari pengguna terhadap inovasi
teknologi tertentu5. Penelitian ini mengadopsi TAM
untuk
menganalisis
faktor-faktor
yang
mempengaruhi diterimanya SAKTI oleh para
pengguna pada Satker yang melaksanakan piloting
SAKTI lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

3
4
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Ibid., hlm.14.
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1.2. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah:
1)
2)
3)

Apakah persepsi kemanfaatan mempengaruhi
penerimaan SAKTI?
Apakah persepsi kemudahan penggunaan
mempengaruhi penerimaan SAKTI?
Apakah persepsi kemanfaatan dan persepsi
kemudahan penggunaan secara bersamasama mempengaruhi penerimaan SAKTI?

1.3. Rancangan Penelitian
Penelitian ini mengacu pada kerangka
pemikiran yang digunakan dalam penelitian
Surachman (2008). Penelitian ini menggunakan
dua variabel bebas, yaitu persepsi kemanfaatan
dan persepsi kemudahan penggunaan. Kedua
variabel tersebut akan diuji pengaruhnya terhadap
variabel terikat, yaitu penerimaan sistem.
Kerangka pemikiran yang digunakan dalam
penelitian ini dijelaskan pada gambar 1.

use), persepsi pengguna terhadap kemanfaatan
(perceived usefulness), sikap terhadap penggunaan
(attitude toward using), kecenderungan untuk
menggunakan (behavioral intention to use), dan
pemakaian aktual (actual usage)6.
Dalam penelitian Venkatesh & Davis (2000),
diusulkan model penelitian baru yang disebut
TAM2
(pengembangan
TAM).
Model
ini
menggabungkan konstruk teoritis tambahan
dengan menggunakan TAM sebagai model
permulaan. TAM yang digunakan sebagai model
permulaan tidak melibatkan variabel sikap
terhadap penggunaan (attitude toward using).
Model permulaan ini dijelaskan pada gambar 2.
Gambar 2. Model Penelitian Venkatesh & Davis

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Venkatesh & Davis (2000).

Sumber: Surachman (2008).

2. KERANGKA TEORI DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1. Kerangka Teori
2.1.1. Techonology Acceptance Model (TAM)
Techonology Acceptance Model (TAM)
merupakan salah satu model yang dikembangkan
oleh Fred D. Davis untuk menjelaskan dan
memprediksi tingkat penerimaan pengguna sistem
informasi. TAM pertama kali diperkenalkan oleh
Fred D. Davis pada tahun 1986. TAM merupakan
hasil dari pengembangan dari Theory of Reasoned
Action (TRA) yang dikembangkan oleh Martin
Fishbein & Icek Ajzen pada tahun 1975. Pada
pengembangan awal TAM, Fred D. Davis
mengusulkan dua variabel yang mempengaruhi
penerimaan
pengguna
terhadap
teknologi
informasi. Variabel-variabel tersebut adalah
perceived usefulness dan perceived ease of use.
Menurut Davis dalam Santoso (2012) tingkat
penerimaan pengguna sistem informasi dalam
TAM ditentukan oleh konstruk-konstruk, yaitu
variabel eksternal (external variables), persepsi
pengguna terhadap kemudahan (perceived ease of

Menurut Milchrahm dalam Tangke (2004)
kontribusi variabel eksternal (external variable)
dalam TAM dianggap tidak signifikan, sehingga
dapat diabaikan meskipun mempunyai pengaruh
secara tidak langsung terhadap penerimaan sistem
informasi7. Al-Gahtani (2001) menyatakan bahwa
variabel kecenderungan untuk menggunakan
(behavioural intention to use) dan pemakaian
aktual (actual usage) dapat digantikan dengan
variabel penerimaan sistem (IT acceptance) karena
pada dasarnya variabel kecenderungan untuk
menggunakan dan pemakaian aktual adalah
indikator untuk mengukur penerimaan teknologi
informasi8.
2.1.2. Penerimaan Sistem (IT Acceptance)
Menurut Al-Gahtani & King (1999),
penerimaan sistem oleh pengguna dapat dilihat
dari tiga sudut, yaitu sikap pengguna (user
6

7

8

Budi Santoso, Pengaruh Perceived Usefulness,
Perceived Ease of Use, dan Perceived Enjoyment
Terhadap Penerimaan Teknologi Informasi (Studi
Empiris di Kabupaten Sragen), Jurnal Studi Akuntansi
Indonesia: 1-15, 2012, hlm.2.
Natalia Tangke, Analisa Penerimaan Penerapan
Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Dengan
Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)
pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jurnal
Akuntansi dan Keuangan 6, no. 1: 10-28, 2004,
hlm.12.
Said Al-Gahtani, The Applicability of TAM Outside
North America: An Empirical Test in the United
Kingdom, Information Resources Management
Journal 14, no. 3: 37-46, 2001, hlm.39.
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attitudes), penggunaan (usage), dan kepuasan
(satisfaction)9. Ketiga-tiganya merupakan indikator
utama penerimaan sistem.
Melone
dalam
Al-Gahtani
(2001)
mendefinisikan
sikap
pengguna
sebagai
kecenderungan untuk merespon baik atau tidaknya
sistem komputer, aplikasi, anggota staf sistem, atau
proses yang berhubungan dengan penggunaan
sistem atau aplikasi 10. Davis dalam Kim, Mannino &
Nieschwietz
(2009)
menyatakan
bahwa
penggunaan sistem adalah indikator utama dari
penerimaan sistem dan diukur dengan frekuensi
dan waktu11. Tingkat kepuasan pemakai dapat
diukur berdasarkan beberapa karakteristik, di
antaranya adalah hubungan antara staf TI dengan
pengguna, kemudahan penggunaan (ease of use)
dan kemanfaatan (usefulness) sistem, informasi
yang disajikan, dan cara kerja sistem (Al-Gahtani
dalam Sekundera 2006)12.
2.1.3. Persepsi Kemanfaatan (Perceived Usefulness)
Persepsi kemanfaatan didefinisikan sebagai
sejauh
mana
seseorang
percaya
bahwa
menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan
kinerja dari suatu pekerjaan. Bermanfaat dapat
diartikan memiliki kapasitas untuk digunakan dan
menghasilkan keuntungan (Davis, 1989) 13. Dalam
konteks organisasi, pada umumnya seseorang
dapat didorong untuk berkinerja baik dengan
memberikan kenaikan gaji, promosi, bonus, dan
manfaat lainnya (Pfeffer, Schein & Vroom dalam
Davis, 1989)14. Dapat dikatakan bahwa persepsi
kemanfaatan adalah berbagai manfaat yang
diyakini oleh pengguna dapat diperoleh apabila
menggunakan suatu sistem.

2.1.4. Persepsi Kemudahan penggunaan (Perceived
Ease of Use)
Persepsi kemudahan penggunaan mengacu
kepada sejauh mana seseorang percaya bahwa
menggunakan sistem tertentu akan bebas dari
upaya. Kemudahan dapat diartikan bebas dari
kesulitan atau upaya besar (Davis 1989)15. Upaya
adalah sumber daya yang terbatas yang dapat
dialokasikan oleh seseorang untuk berbagai
aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya (Radner
& Rothschild dalam Davis, 1989)16. Dapat
dikatakan bahwa kemudahan penggunaan akan
mengurangi upaya pengguna dalam menggunakan
suatu sistem.
2.2. Pengembangan Hipotesis
2.2.1. Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Terhadap
Penerimaan Sistem
Penelitian yang dilakukan oleh Tangke (2004)
dan Surachman (2008) menunjukkan bahwa
variabel persepsi kemanfaatan mempengaruhi
secara signifikan dan positif terhadap variabel
penerimaan sistem. Sejalan dengan penelitian
Mather, Caputi & Jayasuriya (2002), bahwa
variabel
persepsi
kemanfaatan
mampu
memprediksi variabel kepuasan pengguna, yang
merupakan indikator penerimaan sistem.
Pengguna yang merasakan pengaruh dari
manfaat suatu sistem terhadap proses kerjanya,
berharap bahwa dengan menggunakan sistem
tersebut akan membawa mereka kepada tujuan
yang ingin dicapai, sehingga secara otomatis
pengguna menerima sistem tersebut. Hipotesis
yang diajukan adalah:
H1 : Persepsi kemanfaatan berpengaruh signifikan
terhadap penerimaan SAKTI.
2.2.2. Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan
Terhadap Penerimaan Sistem

9
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hlm.277.
Said Al-Gahtani, Loc.Cit., hlm.39
Hyo-Jeong Kim, Michael Mannino & Robert J.
Nieschwietz, Information technology acceptance in
the internal audit profession: Impact of technology
features and complexity, International Journal of
Accounting Information System: 214-228, 2009,
hlm.216.
Charlesto Sekundera, Analisis Penerimaan Pengguna
Akhir dengan Menggunakan Technology Acceptance
Model dan End User Computing Satisfaction terhadap
Penerapan Sistem Core Banking pada Bank ABC
(Semarang: Program Pascasarjana Universitas
Diponegoro, 2006), hlm.27.
Fred D. Davis, Perceived usefulness, perceived ease of
use, and user acceptance of information technology,
MIS Quarterly, 13, 318–339, 1989, hlm.320.
Ibid.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahadi (2007)
dan Surachman (2008) menunjukkan bahwa
variabel
persepsi
kemudahan
penggunaan
mempengaruhi secara positif variabel penerimaan
sistem. Sejalan dengan penelitian Mather, Caputi &
Jayasuriya (2002), bahwa variabel persepsi
kemudahan penggunaan mampu memprediksi
variabel kepuasan pengguna, yang merupakan
indikator penerimaan sistem.
Dalam penelitian ini, akan diuji pengaruh
persepsi kemudahan penggunaan dengan terhadap
penerimaan sistem. Hipotesis yang diajukan
adalah:
H2 : Persepsi
kemudahan
penggunaan
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
SAKTI.
15
16

Ibid.
Ibid.
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2.2.3. Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan
Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap
Penerimaan Sistem
Penelitian yang dilakukan oleh Surachman
(2008) menunjukkan bahwa variabel kemudahan
penggunaan dan variabel persepsi kemanfaatan
secara bersama-sama mempengaruhi secara
signifikan terhadap variabel penerimaan sistem.
Hasil ini memperkuat teori TAM yang menyatakan
bahwa terdapat dua faktor kunci yang menentukan
penerimaan sistem, yaitu faktor kemanfaatan dan
kemudahan penggunaan.
Terdapat pengaruh yang simultan, yaitu
pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-variabel
bebas jika digabungan terhadap variabel terikat.
Dalam penelitian ini, akan diuji pengaruh simultan
persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi
kemanfaatan terhadap penerimaan sistem.
Hipotesis yang diajukan adalah:
H3 : Persepsi
kemanfaatan
dan
persepsi
kemudahan penggunaan secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan SAKTI.

(perceived ease of use) dan persepsi kemanfaatan
(perceived usefulness) sebagai variabel bebas.
Sementara itu, variabel terikat yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penerimaan sistem (IT
acceptance).
Definisi operasional untuk masing-masing
variabel penelitian dan indikator-indikator yang
akan digunakan untuk melakukan pengukuran
terhadap masing-masing variabel penelitian
dijelaskan sebagai berikut:
1)

Persepsi kemanfaatan (perceived usefulness)

Indikator-indikator yang digunakan untuk
mengukur persepsi kemanfaatan dalam penelitian
ini diadopsi dari penelitian Venkatesh & Davis
(2000), Godoe & Johansen (2012), dan Selamat &
Jaffar (2011).
2)

Persepsi kemudahan penggunaan (perceived
ease of use)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Indikator-indikator yang digunakan untuk
mengukur persepsi kemudahan penggunaan dalam
penelitian ini diadopsi dari penelitian Venkatesh &
Davis (2000), Godoe & Johansen (2012), Liao, Tsou
& Shu (2008), Sørebø & Eikebrokk (2008), dan AlGahtani & King (1999).

3.1. Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian

3)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
pengguna SAKTI pada Satker yang melaksanakan
piloting SAKTI lingkup Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
Tidak digunakan metode sampling untuk
menentukan sampel penelitian karena kuesioner
akan disebarkan kepada seluruh pegawai
pengguna SAKTI pada lingkup yang ditentukan.
Kuesioner tersebut dibuat dalam bentuk cetakan
dan
disebarkan
secara
langsung.
Satker
sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Jakarta I; KPPN Jakarta II; KPPN Jakarta III; KPPN
Jakarta IV; KPPN Jakarta V; KPPN Jakarta VI; KPPN
Jakarta VII; KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah;
KPPN Khusus Penerimaan; KPPN Khusus Investasi;
dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Indikator-indikator yang digunakan untuk
mengukur penerimaan sistem dalam penelitian ini
diadopsi dari penelitian Al-Gahtani & King (1999).

Lingkup
tersebut
dipilih
pertimbangan sebagai berikut:
1)
2)
3)

dengan

Memiliki cakupan Satker yang luas;
Satker pada lingkup tersebut memiliki tingkat
infrastruktur yang relatif sama; dan
Piloting SAKTI pada lingkup tersebut
dilaksanakan pada tahap yang sama dan
paling awal.

3.2. Variabel
Penelitian
Operasional

dan

Definisi

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah
persepsi
kemudahan
penggunaan

Penerimaan sistem (IT acceptance)

3.3. Cara Pengukuran Variabel
Pengukuran variabel dalam penelitian ini
menggunakan skala likert, yaitu skala yang
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan
persepsi seseorang atau sekelompok orang
terhadap suatu kejadian atau keadaan sosial. Skala
yang digunakan adalah skala likert dengan
pernyataan positif dan dengan lima alternatif
jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak
setuju, dan sangat tidak setuju.
3.4. Pengujian Instrumen Penelitian
Kegiatan pengujian instrumen penelitian
meliputi dua hal, yaitu pengujian validitas dan
reliabilitas. Pengujian tersebut akan dilakukan
dengan bantuan perangkat lunak IBM Statistical
Product and Service Solusions (SPSS) 23.
3.4.1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah
atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner
dikatakan valid apabila pertanyaan/pernyataan
pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut
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(Ghozali, 2016)17. Pengujian validitas dilakukan
dengan menggunakan korelasi Bivariate Pearson
(Produk Momen Pearson). Apabila nilai semua item
(r hitung) lebih besar dari r tabel, maka dapat
dikatakan bahwa semua item kuesioner penelitian
valid.
3.4.2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur
suatu kuesioner yang merupakan indikator dari
variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan
reliabel apabila jawaban seseorang terhadap
pertanyaan/pernyataan adalah konsisten (Ghozali,
2016)18. Pengujian ini dimaksudkan untuk
menjamin kuesioner yang digunakan andal,
konsisten, stabil dan reliabel, sehingga apabila
digunakan berkali-kali dapat menghasilkan data
yang relatif sama. Pengukuran reliabilitas
dilakukan dengan uji statistik Cronbach’s Alpha.

regresi, variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal20. Uji normalitas
dilakukan melalui analisis statistik dengan
menggunakan
uji
statistik
non-parametrik
Kolmogorov-Smirnov (uji K-S). Data dikatakan
berdistribusi normal apabila uji K-S menghasilkan
nilai signifikansi lebih besar dari batas signifikansi
0,05.
2)

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016), uji multikolinieritas
bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel
bebas (independen)21. Uji multikolinieritas
dilakukan dengan menganalisis matrik korelasi
variabel-variabel independen. Apabila nilai
korelasi berada di bawah 0,90, model regresi
dikatakan
tidak
mengalami
masalah
multikolinieritas.

3.5. Teknik Analisis Data

3)

Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda, yang bertujuan
untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel
independen apabila dua atau lebih variabel
independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi
(Sugiyono, 2012)19. Penggunaan analisis regresi
dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan analisis
data penelitian yaitu untuk menjelaskan
signifikansi pengaruh baik parsial maupun
simultan dari satu atau lebih variabel independen
dengan satu variabel dependen.

Menurut Ghozali (2016), uji autokorelasi
bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi linier ada korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-122. Untuk mendeteksi
ada tidaknya autokorelasi digunakan uji statistik
Durbin-Watson. Nilai d dibandingkan dengan nilainilai kritis dari dL dan dU pada tabel statistik
Durbin-Watson
dengan
menggunakan
nilai
signifikansi 5%. Jika d terletak di antara dU dan 4dU, berarti tidak terdapat autokorelasi.

Persamaan regresi linier berganda dinyatakan
sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + e
Dengan keterangan:
Y : Penerimaan SAKTI
X1 : Persepsi kemanfaatan SAKTI
X2 : Persepsi kemudahan penggunaan SAKTI
a : Konstanta
b1 : Koefisien regresi kemanfaatan SAKTI
b2 : Koefisien regresi kemudahan penggunaan
SAKTI
e : Kesalahan pengganggu (residual)

4)

Sebelum dilakukan analisis regresi, perlu
dilakukan uji asumsi klasik sebagai prasyarat
analisis regresi, yaitu:
1)

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas
bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model
17

18
19

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan
Program IBM SPSS 23, (Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 2016), hlm.52.
Ibid., hlm.47.
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta,
2012), hlm.277.

Uji Autokorelasi

Uji Heteroskedastisitas

Menurut
Ghozali
(2016),
uji
heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain 23. Cara yang digunakan
untuk
mendeteksi
ada
atau
tidaknya
heteroskedastisitas dalam model regresi adalah
dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi
variabel dependen ZPRED dengan residual SRESID.
Apabila tidak ada titik-titik yang membentuk pola
tertentu dan titik-titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat
dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, tahap
selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap
data dengan analisis regresi dan uji hipotesis.
1)

Uji Koefisien
Determinasi

Korelasi

dan

Koefisien

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur
kekuatan asosiasi linear antara dua variabel
20
21
22
23

Imam Ghozali, Op.Cit., hlm.154.
Ibid., hlm.103.
Ibid., hlm.107.
Ibid., hlm.134.
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(Ghozali, 2016)24. Koefisien korelasi berarti nilai
yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan
linear antara keseluruhan variabel independen
dengan variabel dependen. Koefisien korelasi yang
bernilai mendekati -1 atau 1 menunjukkan
hubungan yang kuat di antara variabel. Sebaliknya,
koefisien korelasi yang bernilai mendekati 0
mengindikasikan hubungan yang lemah di antara
variabel. Nilai positif dan negatif memberikan
informasi mengenai arah hubungan antara
keseluruhan variabel independen dengan variabel
dependen.
Koefisien determinasi pada intinya adalah
mengukur seberapa jauh kemampuan model
regresi dalam menerangkan variasi variabel
dependen (Ghozali, 2016)25. Nilai koefisien
determinasi berada di antara 0 dan 1. Apabila nilai
koefisien determinasi lebih mendekati 0,
kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen sangat
terbatas. Sebaliknya, apabila nilai koefisien
determinasi lebih mendekati 1, variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen.
2)

Uji Statistik F

Uji statistik F menguji joint hypothesis bahwa
seluruh koefisien regresi secara simultan sama
dengan nol (Ghozali, 2016)26. Uji statisitik F
digunakan untuk mengetahui apakah variabelvariabel independen secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen. Uji F
dilakukan dengan cara membandingkan nilai
signifikansi dan membandingkan nilai statistik F
dengan titik kritis menurut tabel. Pengaruh
keseluruhan variabel independen secara bersamasama atau simultan dan signifikan dapat diketahui
apabila nilai signifikansi berada di bawah 0,05.
3)

Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan
seberapa jauh pengaruh satu variabel independen
secara individual dalam menerangkan variasi
variabel dependen (Ghozali, 2016)27. Uji t
dilakukan dengan cara membandingkan nilai
signifikansi dan membandingkan nilai statistik t
dengan titik kritis menurut tabel. Variabel
independen
dapat
dikatakan
berpengaruh
signifikan apabila nilai signifikansi variabel
tersebut di bawah 0,05.

4. HASIL PENELITIAN
4.1. Data Penelitian
Sebagaimana jumlah kuesioner yang telah
disebarkan pada masing-masing Satker, jumlah
populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 73.
Jumlah kuesioner yang berhasil diperoleh sampai
dengan batas akhir pengumpulan adalah sebanyak
55. Response rate dari responden adalah sebesar
75,34%.
Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2014),
ukuran sampel yang layak untuk penelitian adalah
30 sampai 500, dan jumlah sampel minimal untuk
analisis multivariate sebanyak 10 kali jumlah
variabel yang diteliti28. Penelitian ini menggunakan
3 variabel, sehingga jumlah sampel minimal yang
dibutuhkan adalah sebanyak 30.
4.2. Uji Prasyarat
4.2.1. Uji Validitas
Korelasi Bivariate Pearson digunakan dengan
membandingkan r hitung item variabel atas skor
totalnya terhadap r tabel untuk degree of freedom
(df) = n-2, di mana n adalah jumlah sampel. Nilai df
yang digunakan adalah 28, yaitu jumlah sampel (n)
= 30 dikurangi 2. Dengan signifikansi 0,05 dan uji
dua sisi, diperoleh nilai r tabel = 0,3610.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai r
hitung untuk masing-masing butir pertanyaan
pembentuk variabel persepsi kemanfaatan,
persepsi kemudahan penggunaan, dan penerimaan
sistem lebih besar daripada nilai r tabel. Dapat
disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan pada
kuesioner adalah valid.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Menggunakan
Korelasi Bivariate Pearson
Item
r hitung
Item
r hitung
PU1
0,873 PEOU7
0,781
PU2
0,700 PEOU8
0,753
PU3
0,875 PEOU9
0,749
PU4
0,812 ACC1
0,754
PU5
0,825 ACC2
0,762
PU6
0,782 ACC3
0,801
PU7
0,669 ACC4
0,770
PEOU1
0,742 ACC5
0,644
PEOU2
0,521 ACC6
0,864
PEOU3
0,785 ACC7
0,690
PEOU4
0,806 ACC8
0,829
PEOU5
0,802 ACC9
0,726
PEOU6
0,868
Sumber: Diolah dari data primer (2016).

24
25
26
27

Ibid., hlm.93.
Ibid., hlm.95.
Ibid., hlm.96.
Ibid., hlm.97.

28

Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung:
Alfabeta, 2014), hlm.44.
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4.2.2. Uji Reliabilitas
Sebagaimana pada uji validitas, maka nilai
degree of freedom (df) adalah 28. Dengan
signifikansi 0,05 dan uji dua sisi, diperoleh nilai r
tabel 0,3610.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai
Cronbach’s Alpha untuk masing-masing variabel
lebih besar daripada nilai r tabel. Dengan demikian
seluruh variabel penelitian telah berhasil melewati
uji reliabilitas. Dapat disimpulkan bahwa kuesioner
penelitian yang digunakan adalah reliabel.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Cronbach’s
Alpha
Persepsi kemanfaatan
0,901
Persepsi kemudahan penggunaan
0,907
Penerimaan sistem
0,909
Sumber: Diolah dari data primer (2016).
4.3. Uji Asumsi Klasik
4.3.1. Uji Normalitas
Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,005, lebih
kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa
berdasarkan uji K-S, data tidak terdistribusi
dengan normal.
Tabel 3. Hasil Uji K-S
Unstandardized
Residual
Jumlah Rersponden
55
Test Statistic
0,153
Asymp. Sig. (2-tailed)
0,005

Tabel 4. Skor Standardized Outlier
Observasi
ZsqrtPU
ZsqrtACC
12
3.59086
3.77708
Sumber: Diolah dari data primer (2016).
Tabel 5 merupakan hasil uji K-S terhadap data
yang telah bebas dari outlier. Berdasarkan
pengujian tersebut, ditemukan bahwa nilai
signifikansi adalah 0,200. Dapat disimpulkan
bahwa berdasarkan uji K-S, data terdistribusi
dengan normal.
Tabel 5. Hasil Uji K-S Kedua
Unstandardized
Residual
Jumlah Rersponden
54
Test Statistic
0,101
Asymp. Sig. (2-tailed)
0,200
Sumber: Diolah dari data primer (2016).
4.3.2. Uji Multikolinieritas
Berdasarkan tabel 6, dapat dikatakan bahwa
kedua variabel independen dalam penelitian
mempunyai korelasi cukup tinggi dengan nilai
korelasi sebesar -0,696 atau 69,60%. Nilai tersebut
berada di bawah 90%, sehingga dapat dikatakan
tidak terdapat indikasi multikolinieritas antar
variabel independen.
Tabel 6. Matrik Korelasi
PU & PEOU
Korelasi
-0,696
Variabel Dependen: ACC

Batas
0,90

Sumber: Diolah dari data primer (2016).

Sumber: Diolah dari data primer (2016).

4.3.3. Uji Autokorelasi

Untuk mengatasi data yang tidak terdistribusi
dengan normal, dilakukan deteksi outlier. Apabila
terdapat outlier pada data sampel yang digunakan,
maka outlier tersebut harus dikeluarkan dari
analisis. Deteksi outlier dilakukan dengan
melakukan transformasi data menggunakan fungsi
akar kuadrat terhadap data pada masing-masing
variabel, kemudian melakukan konversi terhadap
data yang telah ditransformasi ke dalam skor
standardized atau z-score. Menurut Hair dalam
Ghozali (2016), untuk kasus sampel kecil (kurang
dari 80), maka standar skor dengan nilai lebih
besar atau sama dengan 2,5 dinyatakan outlier29.

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa
nilai d adalah 2,068. Nilai ini dibandingkan dengan
nilai tabel Durbin-Watson dengan kriteria
signifikansi 0,05, jumlah sampel 54, dan jumlah
variabel bebas 2. Nilai yang diperoleh adalah dL =
1.4851 dan dU = 1.6383. Diketahui bahwa nilai d
lebih besar dari dU dan kurang dari 4-dU (1,6383 <
d < 2,3617), sehingga dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat autokorelasi.

Berdasarkan hasil deteksi outlier, ditemukan
data responden yang merupakan outlier. Oleh
karena itu, data tersebut dikeluarkan dari analisis
data dan dilakukan kembali uji normalitas.

2,068

29

Imam Ghozali, Op.Cit., hlm.41.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi
DurbinWatson
Prediktor: Constant, PU, PEOU
Variabel Dependen: ACC
Sumber: Diolah dari data primer (2016).
4.3.4. Uji Heteroskedastisitas
Gambar 3 menunjukkan grafik plot di mana
terdapat titik-titik yang tidak membentuk pola
tertentu dan menyebar secara acak di atas maupun
di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat
disimpulkan
bahwa
tidak
terjadi
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heteroskedastisitas pada model regresi yang
digunakan.
Gambar 3. Grafik Scatterplot

Tabel 9. Hasil Uji F
Variabel Independen
Nilai Signifikansi
Perceived Usefulness (PU)
0,000
Perceived Ease of Use (PEOU)
Sumber: Diolah dari data primer (2016).
4.4.3. Uji Statistik t
Berikut ini merupakan perbandingan hasil uji t
pada masing-masing variabel independen:
1)

Perceived Usefulness (Persepsi Kemanfaatan)

Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa nilai
signifikansi untuk variabel tersebut adalah sebesar
0,009, atau lebih kecil dari 0,05. Dapat dinyatakan
bahwa perceived usefulness secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap IT acceptance
(penerimaan sistem).
2)

Sumber: Diolah dari data primer (2016).
4.4. Analisis Regresi Linier Berganda
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa
model regresi yang digunakan memenuhi syarat uji
asumsi klasik. Langkah selanjutnya adalah
melakukan analisis regresi linier berganda.
4.4.1. Uji Koefisien
Determinasi

Korelasi

dan

Koefisien

Koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,859.
Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang searah
dan kuat antara keseluruhan variabel independen
dengan variabel dependen. Koefisien determinasi
(adjusted R2) adalah sebesar 0,727. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa keseluruhan variabel
independen (perceived usefulness dan perceived
ease of use) dapat menjelaskan variasi variabel
dependen (IT acceptance) sebesar 72,70%. Akan
tetapi, sebesar 27,3% dijelaskan oleh variabelvariabel lain di luar model penelitian yang
digunakan.
Tabel 8. Hasil Uji R dan R2
Variabel
R
R2
Independen
Perceived
Usefulness (PU)
0,859
0,737
Perceived Ease of
Use (PEOU)

Adjusted
R2
0,727

Sumber: Diolah dari data primer (2016).
4.4.2. Uji Statistik F
Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa nilai
signifikansi variabel indepeden adalah sebesar
0,000, atau lebih kecil dari 0,05. Dapat dinyatakan
bahwa
keseluruhan
variabel
independen
(perceived usefulness dan perceived ease of use)
secara bersama-sama atau simultan berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen (IT
acceptance).

Perceived Ease of Use (Persepsi Kemudahan
Penggunaan)

Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa nilai
signifikansi untuk variabel tersebut adalah sebesar
0,000, atau lebih kecil dari 0,05. Dapat dinyatakan
bahwa perceived ease of use secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap IT acceptance
(penerimaan sistem).
Tabel 10. Hasil Uji t
Variabel Independen
Nilai Signifikansi
Perceived Usefulness (PU)
0,009
Perceived Ease of Use (PEOU)
0,000
Sumber: Diolah dari data primer (2016).
Berdasarkan tabel 11, berikut ini merupakan
model persamaan regresi yang mencerminkan
hubungan
antara
variabel-variabel
dalam
penelitian:
ACC = 2,369 + 0,358 PU + 0,652 PEOU + e
Dengan keterangan:
ACC
: Penerimaan sistem
PU
: Persepsi kemanfaatan
PEOU : Persepsi kemudahan penggunaan
e
: Kesalahan pengganggu (residual)
Tabel 11. Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
(Constant)
2,369
Perceived
0,358
0,271
Usefulness (PU)
Perceived Ease
0,652
0,647
of Use (PEOU)
Sumber: Diolah dari data primer (2016).
Nilai
koefisien
regresi
(standardized
coefficients) persepsi kemudahan penggunaan
adalah 0,647 dan secara mutlak lebih tinggi
daripada koefisien regresi persepsi kemanfaatan
yang memiliki nilai 0,271. Hal tersebut
menunjukkan
bahwa
persepsi
kemudahan
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penggunaan mempunyai pengaruh lebih dominan
terhadap penerimaan sistem dibandingkan dengan
persepsi kemanfaatan.
4.5. Uji Hipotesis
4.5.1. Pengujian H1
Hubungan
antara
variabel
persepsi
kemanfaatan dengan variabel penerimaan SAKTI
ditunjukkan oleh koefisien korelasi yang bernilai
positif, koefisien regresi sebesar 0,358, t hitung
sebesar 2,712, dan nilai signifikansi sebesar 0,009.
Koefisien korelasi bernilai positif menunjukkan
adanya hubungan yang searah. Artinya, semakin
tinggi variabel persepsi kemanfaatan, maka
variabel penerimaan SAKTI akan semakin tinggi.
Sebaliknya, semakin rendah variabel persepsi
kemanfaatan, maka variabel penerimaan SAKTI
akan semakin rendah. Hasil tersebut diperkuat
oleh koefisien regresi yang bernilai positif,
sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi
kemanfaatan berpengaruh positif terhadap
penerimaan SAKTI. Nilai t hitung variabel persepsi
kemanfaatan lebih besar dari nilai t tabel, maka
dapat disimpulkan bahwa pengaruh positif
persepsi kemanfaatan terhadap penerimaan SAKTI
adalah signifikan. Hasil uji regresi linier berganda
juga menunjukkan taraf signifikansi variabel
persepsi kemanfaatan berada di bawah batas
signifikansi, artinya terdapat pengaruh yang
signifikan dari variabel persepsi kemanfaatan
terhadap variabel penerimaan SAKTI. Penelitian ini
menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan
adanya pengaruh signifikan dari persepsi
kemanfaatan terhadap penerimaan SAKTI dapat
diterima.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Surachman (2008), Tangke
(2004), dan Mather, Caputi & Jayasuriya (2002), di
mana variabel persepsi kemanfaatan secara parsial
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
variabel penerimaan sistem. Hasil penelitian ini
mendukung teori TAM yang menyatakan bahwa
persepsi kemanfaatan merupakan faktor utama
yang menentukan diterima dan digunakannya
sebuah sistem oleh pengguna.
4.5.2. Pengujian H2
Hubungan
antara
variabel
persepsi
kemudahan
penggunaan
dengan
variabel
penerimaan SAKTI ditunjukkan oleh koefisien
korelasi yang bernilai positif, koefisien regresi
sebesar 0,652, t hitung sebesar 6,472, dan nilai
signifikansi sebesar 0,000. Koefisien korelasi
bernilai positif menunjukkan adanya hubungan
yang searah. Artinya, semakin tinggi variabel
persepsi kemudahan penggunaan, maka variabel
penerimaan SAKTI akan semakin tinggi.
Sebaliknya, semakin rendah variabel persepsi
kemudahan
penggunaan,
maka
variabel

penerimaan SAKTI akan semakin rendah. Hasil
tersebut diperkuat oleh koefisien regresi yang
bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa
persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh
positif terhadap penerimaan SAKTI. Nilai t hitung
variabel persepsi kemudahan penggunaan lebih
besar dari nilai t tabel, maka dapat disimpulkan
bahwa pengaruh positif persepsi kemudahan
penggunaan terhadap penerimaan SAKTI adalah
signifikan. Hasil uji regresi linier berganda juga
menunjukkan taraf signifikansi variabel persepsi
kemudahan penggunaan berada di bawah batas
signifikansi, artinya terdapat pengaruh yang
signifikan dari variabel persepsi kemudahan
penggunaan terhadap variabel penerimaan SAKTI.
Penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang
menyatakan adanya pengaruh signifikan dari
persepsi kemudahan penggunaan terhadap
penerimaan SAKTI dapat diterima.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Surachman (2008) dan
Mather, Caputi & Jayasuriya (2002), di mana
variabel persepsi kemudahan penggunaan secara
parsial memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap variabel penerimaan sistem. Hasil ini juga
sejalan dengan penelitian Rahadi (2007), di mana
persepsi kemudahan penggunaan memiliki
pengaruh positif terhadap variabel penerimaan
sistem. Hasil penelitian ini mendukung teori TAM
yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan
penggunaan merupakan faktor utama yang
menentukan diterima dan digunakannya sebuah
sistem oleh pengguna.
4.5.3. Pengujian H3
Pengaruh variabel persepsi kemanfaatan dan
variabel persepsi kemudahan penggunaan secara
bersama-sama atau simultan terhadap variabel
penerimaan SAKTI ditunjukkan oleh F hitung
sebesar 71,530 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.
Hasil uji regresi linier berganda menghasilkan nilai
F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel dan taraf
signifikansi yang berada di bawah batas
signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa
pengaruh secara bersama-sama atau simultan
persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan
penggunaan terhadap penerimaan SAKTI adalah
signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa
hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh
secara bersama-sama dan signifikan dari persepsi
kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan
terhadap penerimaan SAKTI dapat diterima.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Surachman (2008), di mana
variabel persepsi kemanfaatan dan variabel
persepsi kemudahan penggunaan secara bersamasama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
variabel penerimaan sistem. Hasil penelitian ini
mendukung teori TAM yang menyatakan bahwa
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terdapat dua faktor utama yang menentukan
diterima dan digunakannya sebuah sistem oleh
pengguna, yaitu persepsi kemanfaatan dan
persepsi kemudahan penggunaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
TAM digunakan dalam penelitian untuk
mengukur tingkat penerimaan SAKTI oleh
pengguna pada unit vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
lingkup
Kantor
Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI
Jakarta. Penelitian yang dilakukan berhasil
membuktikan hipotesis-hipotesis yang telah
diajukan, antara lain: persepsi kemanfaatan
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
SAKTI;
persepsi
kemudahan
penggunaan
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
SAKTI; dan persepsi kemanfaatan dan persepsi
kemudahan penggunaan secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
SAKTI.
Faktor-faktor
utama,
yaitu
persepsi
kemanfaatan
dan
persepsi
kemudahan
penggunaan, menunjukkan kekuatan hubungan
sebesar 85,90% terhadap penerimaan SAKTI.
Faktor-faktor utama tersebut mampu menjelaskan
variasi dari penerimaan SAKTI sebesar 72,70%.
Dapat dikatakan bahwa persepsi kemanfaatan dan
persepsi kemudahan penggunaan merupakan
faktor penting yang menentukan diterimanya
SAKTI oleh pengguna. Berdasarkan hasil penelitian
ini, SAKTI dinilai telah layak dan ideal untuk
memenuhi kebutuhan pengguna berdasarkan
faktor
kemanfaatan
dan
kemudahan
penggunaannya.
5.2. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
diberikan saran-saran sebagai berikut:
1) Instrumen yang digunakan untuk mengukur
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
penerimaan SAKTI oleh pengguna sebaiknya
lebih
fleksibel
dan
memungkinkan
diperolehnya data-data untuk analisis yang
lebih
mendalam.
Penelitian
dengan
pendekatan campuran dapat digunakan untuk
memperkuat dilakukannya analisis terhadap
data-data yang diukur dengan angka dan
melalui prosedur statistik.
2) Faktor-faktor lain yang kemungkinan besar
dapat mempengaruhi tingkat penerimaan
sistem agar dapat ditambahkan ke dalam
model penelitian, sehingga diketahui faktorfaktor yang menentukan tingkat penerimaan
SAKTI oleh pengguna.
3) Penelitian dengan ruang lingkup yang lebih
luas agar dapat dilakukan, sehingga diperoleh

gambaran yang lebih luas pula mengenai
tingkat penerimaan SAKTI oleh pengguna.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Dalam penelitian ini terdapat beberapa
keterbatasan, sehingga dapat dimungkinkan bahwa
hasil pengujian statistik yang diperoleh belum
menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:
1)

Penelitian ini hanya menggunakan dua
variabel
untuk
menjelaskan
tingkat
penerimaan SAKTI oleh pengguna, yaitu
persepsi
kemanfaatan
dan
persepsi
kemudahan penggunaan. Terdapat faktorfaktor lain di luar persepsi kemanfaatan dan
persepsi kemudahan penggunaan sebesar
27,30% yang menjelaskan tingkat penerimaan
SAKTI oleh pengguna. Faktor-faktor lain
tersebut tidak dapat dijelaskan dalam
penelitian ini.

2)

Penelitian
ini
merupakan
penelitian
kuantitatif. Melalui penelitian kuantitatif, data
yang diperoleh dari responden terbatas,
sehingga menyebabkan pembahasan di dalam
penelitian ini kurang mendalam.

3)

Penelitian ini hanya dilakukan pada unit
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dengan
karakteristik infrastruktur pendukung SAKTI
yang memadai dan pengguna SAKTI yang
memahami proses bisnis berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara. Karakteristik
tersebut
tentu
membantu
pengguna
mengembangkan
persepsi
dalam
menggunakan SAKTI.

DAFTAR PUSTAKA
Al-Gahtani, Said. (2001). The Applicability of TAM
Outside North America: An Empirical Test in
the United Kingdom. Information Resources
Management Journal 14, no. 3: 37-46.
Al-Gahtani, Said & Malcolm King. (1999). Attitudes,
satisfaction and usage: factors contributing to
each in the acceptance of information
technology.
Behaviour
&
Information
Technology 18, no. 4: 277-297.
Davis, Fred D. (1989). Perceived usefulness,
perceived ease of use, and user acceptance of
information technology. MIS Quarterly, 13,
318–339.
Ghozali,
Imam.
(2016).
Aplikasi
Analisis
Multivariete dengan Program IBM SPSS 23.
Edisi ke-8. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.

ANALISIS SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE
MODEL (TAM)
Halaman 66

Indonesian Treasury Review Vol.2 No.2, 2017, Hal. 55-66

Nurrohmat Tri Prabowo

Godoe, Preben & Trond Stillaug Johansen. (2012).
Understanding adoption of new technologies:
Technology
readiness
and
technology
acceptance as an integrated concept. Journal of
European Psychology Students 3: 38-52.
Heeks, Richard. (2003). Most eGovernment-forDevelopment Projects Fail: How Can Risks be
Reduced? iGovernment Working Paper, no. 14.
Kim, Hyo-Jeong, Michael Mannino & Robert J.
Nieschwietz. (2009). Information technology
acceptance in the internal audit profession:
Impact of technology features and complexity.
International
Journal
of
Accounting
Information System: 214-228.
Liao, Chun-Hsiung, Chun-Wang Tsou & Yi-Chung
Shu. (2008). The Roles of Perceived Enjoyment
and Price Perception in Determining
Acceptance
of
Multimedia-on-Demand.
International Journal of Business and
Information 3, no. 1: 27-52.
Mather, Dave, Peter Caputi & Rohan Jayasuriya.
(2002). Is the technology acceptance model a
valid model of user satisfaction of information
technology in environments where usage is
mandatory? Enabling organisations and
society through information systems: 12411250.
Rahadi, Dedi Rianto. (2007). Peranan Teknologi
Informasi dalam Peningkatan Pelayanan di
Sektor Publik. Seminar Nasional Teknologi
2007.
Ramayah, T., Jasman J. Ma’ruf, Muhamad Jantan &
Osman Mohamad. (2002). Technology
Acceptance Model: is it applicable to users and
non users of internet banking. The proceedings
of The International Seminar, IndonesiaMalaysia, The Role of Harmonization of
Economics and Business Discipline in Global
Competitiveness, Banda Aceh, Indonesia.
Santoso, Budi. (2012). Pengaruh Perceived
Usefulness, Perceived Ease of Use, dan
Perceived Enjoyment Terhadap Penerimaan
Teknologi Informasi (Studi Empiris di
Kabupaten Sragen). Jurnal Studi Akuntansi
Indonesia: 1-15.
Sekundera, Charlesto. (2006). Analisis Penerimaan
Pengguna Akhir dengan Menggunakan
Technology Acceptance Model dan End User
Computing Satisfaction terhadap Penerapan
Sistem Core Banking pada Bank ABC.
Semarang: Program Pascasarjana Universitas
Diponegoro.
Selamat, Zarehan & Nahariah Jaffar. (2011).
Information Technology Acceptance: From
Perspective
of
Malaysian
Bankers.

International Journal of Business
Management 6, no. 1: 207-217.

and

Sørebø, Øystein & Tom Roar Eikebrokk. (2008).
Explaining IS continuance in environments
where usage is mandatory. Computers in
Human Behavior 24: 2357–2371.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis
(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).
Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2014). Statistika untuk Penelitian.
Bandung: Alfabeta.
Surachman, Arif. (2008). Analisis Penerimaan
Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS)
Terpadu Versi 3 di Lingkungan Universitas
Gadjah Mada (UGM). Jurnal Fihris 2, no. 1.
Tangke, Natalia. (2004). Analisa Penerimaan
Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer
(TABK) Dengan Menggunakan Technology
Acceptance Model (TAM) pada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Jurnal
Akuntansi dan Keuangan 6, no. 1: 10-28.
Venkatesh, V. & Fred D. Davis. (2000). A theoretical
extension of the technology acceptance model:
four longitudinal field studies. Management
Science 46: 186–204.
Widodo, Tri Wahyu, Siti Ragil Handayani &
Muhammad Saifi. (2013). Pengaruh Aplikasi
Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terhadap
Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada Usaha
Kecil Menengah Bidang Usaha Warnet di Kota
Malang). Jurnal Profit 7, no. 1: 87-100.
Wikiapbn. (2014). Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara. Retrieved from the
Wikiapbn website: http://www.wikiapbn.org

INDONESIAN TREASURY REVIEW

JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

KEBIJAKAN FISKAL DI PERSIMPANGAN,
PRO GROWTH ATAU PRO POOR?
Zamrud Siswa Utama
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
M. Khusaini
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Setyo Tri Wahyudi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Alamat Korespondensi: utamazamrud@gmail.com
INFORMASI ARTIKEL

Abstrak

Diterima Pertama
6 Juni 2017

Indonesian fiscal policy is designed as pro growth and pro
poor. Fiscal space and inequality rapid growth become
constraints for this policy. Beside that constraints, pro
poor and pro growth fiscal policy was debatable. Okun’s
Law, Kuznet Theory and inclusive growth concept were
sources of this debate. This paper investigates the impact
of fiscal policy on growth and inequality. Using Error
Correction Model (ECM), this paper shows that between
1980 until 2015, fiscal policy become more pro growth
than pro poor.
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Kebijakan fiskal Indonesia dirancang dalam kerangka
pro growth dan pro poor. Keterbatasan ruang fiskal dan
tingginya kecepatan peningkatan ketimpangan menjadi
kendala. Selain kendala tersebut, usaha untuk
merancang kebijakan fiskal yang pro growth dan pro
poor menjadi perdebatan. Teori Kuznet, Hukum Okun,
dan konsep pertumbuhan inklusif menjadi pangkal
perdebatan ini. Penelitian ini bertujuan melihat dampak
kebijakan
fiskal
terhadap
pertumbuhan
dan
ketimpangan. Menggunakan Error Correction Model
(ECM), hasil penelitian menemukan bahwa selama
periode 1980 sampai dengan 2015 kebijakan fiskal
cenderung
mendorong
pertumbuhan
dibanding
pemerataan.
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1. PENDAHULUAN
Kebijakan fiskal di Indonesia dirancang untuk
mencapai pertumbuhan tinggi (pro growth) dan
pada saat yang sama melakukan pemerataan hasilhasil pembangunan (pro poor). Terdapat dua
tantangan untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal.
Pertama, sempitnya ruang fiskal untuk membiayai
program-program
pemerintah,
dan
kedua,
cepatnya peningkatan ketimpangan.
Ruang fiskal yang sempit salah satunya dapat
terlihat dari tidak tercapainya target penerimaan
pajak dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),
realisasi penerimaan pajak tahun 2011 sebesar
Rp873,8 triliun sedikit di bawah target sebesar
Rp878,6 triliun. Sementara itu, realisasi
penerimaan pajak tahun 2012 hanya sebesar
Rp980,5 triliun dari target Rp1.011,7 triliun. Angka
realisasi penerimaan terus mengalami tren
penurunan. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan
hanya sebesar 83.55% dari target penerimaan
sebesar 1.484,5 triliun.

Sempitnya ruang fiskal juga disebabkan
peningkatan belanja negara. Belanja pegawai, dan
subsidi (khususnya subsidi BBM), mendominasi
belanja pada APBN. Selain belanja pegawai dan
subsidi, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk
memenuhi
amanat
undang-undang
untuk
menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20%
dan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN.
Dengan sempitnya ruang fiskal, pemerintah
memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan
anggaran. Belanja infrastruktur yang dipercaya
mampu
mendongkrak
pertumbuhan,
pada
kenyataannya tidak mendapatkan anggaran yang
memadai. Selama sepuluh tahun sejak tahun 2000,
belanja infrastruktur Indonesia hanya berkisar
2%-3% dari PDB, sementara di zaman orde baru
belanja infrastruktur mencapai 6% (Tabor, 2015).

Selain permasalahan sempitnya ruang fiskal,
tingginya peningkatan angka ketimpangan menjadi
kendala dalam usaha mencapai pertumbuhan dan
pemerataan. Menurut laporan Bank Dunia,
peningkatan ketimpangan Indonesia tahun 19902000 merupakan salah satu yang tercepat di Asia
Timur (World Bank, 2016). Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan di
Indonesia yang ditunjukkan dengan koefisien gini
mencapai 0,41 per Maret 2015. Angka ini
mengalami penurunan di bulan September 2015
menjadi 0,40 yang disebabkan peningkatan upah
buruh sektor pertanian dan buruh bangunan
(Badan Pusat Statistik, 2016). 1

1

Indonesian Treasury Review Vol.2 No.2, 2017, Hal. 67-81

Zamrud Siswa Utama, M. Khusaini, dan Setyo Tri Wahyudi

Badan Pusat Statistik. (2016). Tingkat Ketimpangan
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Secara
konseptual,
usaha
mencapai
pertumbuhan bersamaan dengan pemerataan
menjadi perdebatan. Bagi sebagian pendapat,
usaha mencapai pertumbuhan tidak dapat dicapai
bersamaan dengan pemerataan. Ketimpangan
merupakan opportunity cost yang harus ditanggung
bila menginginkan pertumbuhan (Krongkaew &
Kakwani, 2003). 2 Di sisi lain, redistribusi
pendapatan menyebabkan perekonomian menjadi
tidak efisien. Konsekuensinya, pemerintah hanya
dapat membuat prioritas tujuan pembangunan.

Sementara itu, pendapat lain mengatakan
bahwa pemerintah dapat mencapai pertumbuhan
dan pemerataan secara bersamaan melalui konsep
pertumbuhan inklusif. Pemerintah berperan besar
untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pada saat yang sama
mengurangi pengangguran dan ketimpangan.
Kebijakan ekonomi yang dapat diambil pemerintah
antara lain kebijakan yang menyingkirkan
hambatan pertumbuhan, menciptakan kesempatan
dan iklim investasi yang sehat, bersamaan dengan
redistribusi pendapatan (Hur, 2014). 3

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama,
untuk mengetahui hubungan pertumbuhan dan
ketimpangan. Kedua, untuk menguji apakah
pengaruh kebijakan fiskal pemerintah dapat secara
simultan mencapai pertumbuhan dan pemerataan.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk
melihat pengaruh kebijakan fiskal terhadap
pertumbuhan
dan
ketimpangan.
Sebagian
penelitian bersifat parsial, hanya melihat hubungan
pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan
ekonomi (Bania, Gray, & Stone, 2007; Barro, 1990;
Cashin, 1995; Fölster & Henrekson, 2001).
Penelitian lain tertarik melihat hubungan
kebijakan fiskal dengan ketimpangan ekonomi
(Hassine, 2014; López, 2010) dan atau
pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi
(Okun, 1975; Rubin & Segal, 2015; Shin, 2012;
Kuznet, 1995).
Pada kasus Indonesia, sejumlah penelitian
fokus pada cara pengukuran kemiskinan dan
ketimpangan (Akita & Alisjahbana, 2001; Asra,
2000; Leeuwen & Foldvari, 2012). Penelitian lain
berupaya
melihat
bagaimana
pengaruh
pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan
ekonomi (Alfirman & Sutriono, 2006; Sinulingga,
2

3

M. Krongkaew &N. Kakwani, The growth-equity tradeoff in modern economic development: The case of
Thailand. Journal of Asian Economics, 14(5), 2003, hlm.
735.

S. Hur, Government Spending and Inclusive Growth in
Developing Asia. ADB Economics Working Paper Series
No. 415, 2014, hlm. 1.
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2015). Sedangkan Sabir, Yustika, Susilo, & Maskie
(2015) meneliti pengaruh kebijakan fiskal
terhadap pertumbuhan dan ketimpangan.
Sebagian
besar
penelitian
tersebut
menggunakan data panel baik antar negara,
provinsi, maupuan kabupaten/kota. Selain bersifat
parsial dan menggunakan data panel, pendekatan
teori yang digunakan adalah teori Keynes.
Sementara itu, penelitian ini menggunakan
pendekatan model pertumbuhan endogen.

Hal berbeda yang diangkat dalam penelitian
ini juga terkait penggunaan data. Data yang
digunakan dalam penelitian ini mencakup data 36
tahun yang bersifat nasional (time series).
Penggunaan data time series bertujuan untuk
menghindari bias hasil penelitian karena
perbedaan
karakteristik
individu
bila
menggunakan data panel (Cashin, 1995; Fölster &
Henrekson, 2001; Hur, 2014; Wooldridge, 2009).

Perbedaaan
lain,
penelitian
ini
memaksimalkan penggunaan data standardized
world income inequality database (SWIID). SWIID
merupakan hasil kompilasi data ketimpangan dari
berbagai sumber yang telah disesuaikan dengan
standar Luxembourg Incomes Studies oleh Solt
(2016)4. Penggunaan data SWIID bertujuan agar
hasil penelitian dapat dibandingkan dengan
penelitian pada negara lain (Ostry, Berg, &
Tsangarides, 2014). Penggunaan SWIID juga
dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan
kekeliruan perhitungan rasio gini yang dilakukan
lembaga pemerintah seperti yang disinyalir oleh
Asra (2000) dan Leeuwen & Foldvari (2012).

Tulisan ini terdiri atas beberapa bagian.
Landasan teori mengenai hubungan antar peubah
akan dijelaskan pada bagian kedua. Sementara
metode dan data dipaparkan pada bagian ketiga
dilanjutkan dengan hasil, kesimpulan, dan saran
pada bagian selanjutnya.

2. KERANGKA
TEORI
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

DAN

Hubungan
antar
pertumbuhan
dan
ketimpangan erat kaitannya dengan transformasi
perekonomian dari sektor pertanian menjadi
sektor manufaktur (Kuznet, 1955) 5. Pada tahap
awal transformasi, pertumbuhan akan diikuti
dengan ketimpangan. Pada tahap akhir, seiring
dengan pertambahan penduduk perkotaan dan
4
5

Versi terbaru dari SWIID (versi 3). Solt, F. (2016). The
Standardized Income Inequality Database. Working
Paper, hal. 3
Kuznet, S. (1955). Economic Growth and Income
Inequality. The American Economic Review, XLV, hlm. 7.

berkurangnya urbanisasi, pertumbuhan
diiringi dengan pemerataan.

akan

Pandangan lain disampaikan oleh Okun
(1975)6. Menurut Okun terdapat trade off antara
ketimpangan dan pertumbuhan. Ketimpangan
merupakan dampak dari pertumbuhan yang tidak
bisa dihindari (Krongkaew & Kakwani, 2003) 7.
Pertumbuhan dalam pandangan Okun didasari atas
efisiensi. Redistribusi yang dilakukan pemerintah
dianggap dapat menciptakan inefisiensi dan
menghambat pertumbuhan.

Perspektif lain mengungkapkan bahwa
pertumbuhan dapat mengurangi ketimpangan
melalui penyediaan lapangan kerja tetapi juga
dapat menjadi sumber ketimpangan bila distribusi
aset tidak merata. Peningkatan ketimpangan akan
berdampak pada penurunan pertumbuhan melalui
pelemahan daya beli masyarakat, akses pendidikan
dan kesehatan. Di sisi lain, ketimpangan menjadi
motivasi bagi pekerja dan mendorong kinerja
pegawai (Aoyagi & Ganelli, 2015; Ostry et al.,
2014). Dengan berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan dan
ketimpangan, sangat sulit menyamaratakan
masalah suatu negara dengan yang lainnya
(Turnovsky, 2015).
Perdebatan tentang hubungan pertumbuhan
dan ketimpangan berimplikasi pada pertanyaan
apakah mungkin kebijakan fiskal dapat mencapai
pertumbuhan bersamaan dengan pemerataan. Bila
melihat apa yang disampaikan Kuznet (1955) 8,
maka ketimpangan dan pertumbuhan akan dapat
berlangsung bersamaan ketika perekonomian
stabil meski tanpa campur tangan pihak manapun.
Sementara itu merujuk pendapat Okun, usaha
mencapai pertumbuhan tidak akan tercapai
bersamaan dengan pemerataan. Sebagai bentuk
kompromi, pemerataan dapat dijadikan target
utama sampai dengan tingkat di mana manfaat
setara dengan biaya yang ditimbulkan dari
inefisiensi (Okun, 1975) 9.

Pandangan
terakhir
menunjukkan
pertumbuhan dan pemerataan dapat dicapai
bersamaan, melalui campur tangan pemerintah.
Meskipun belum terdapat konsensus tentang
konsep pertumbuhan inklusif, tetapi salah satu
pendekatan yang dapat digunakan untuk
memahami pertumbuhan inklusif adalah bahwa
penduduk miskin mendapatkan pembagian hasil
yang minimal sama dengan masyarakat lainnya
(Ranieri & Ramos, 2013). Menurut Felipe (2012),
6
7
8
9

Okun, A. M. (1975). Equality and Efficiency: The Big
Tradeoff. hal 7
Krongkaew, M., & Kakwani, N. (2003). Loc.Cit
Kuznet, S., Loc.Cit hal. 19
Okun.Loc.Cit
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pertumbuhan dikatakan inklusif apabila semua
anggota
masyarakat
berpartisipasi
dan
berkontribusi dalam proses pertumbuhan sesuai
dengan kemampuannya. Pertumbuhan inklusif
menekankan pada usaha untuk meningkatkan
pertumbuhan diiringi dengan keberhasilan untuk
mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Peran pemerintah mengatasi ketimpangan
bersamaan dengan mengejar pertumbuhan
merupakan pikiran utama dari pertumbuhan
inklusif. Pemerintah memiliki peran sentral dalam
mewujudkan pertumbuhan inklusif melalui
kebijakan ekonomi yang menyingkirkan hambatan
pertumbuhan, menciptakan kesempatan dan iklim
investasi yang sehat (Hur, 2014).

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dituntut
untuk melakukan redistribusi pendapatan melalui
pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Di sisi
lain, kebijakan ekonomi pemerintah juga harus
dapat memastikan bahwa segala hambatan
pertumbuhan
dapat
dieliminasi. Meskipun
terdapat pendapat bahwa distribusi pendapatan
dapat
menggerogoti
pertumbuhan
karena
dampaknya secara langsung, tetapi penelitian
menunjukkan bahwa dampak tidak langsung pajak
dan subsidi justru meningkatkan pertumbuhan
(Aoyagi & Ganelli, 2015). Sementara itu, Ostry et al.
(2014) menyebutkan bahwa program redistribusi
pendapatan melalui investasi publik untuk
infrastruktur, kesehatan, pendidikan, jaminan
sosial akan berdampak pada pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan.

Pada penelitian ini peran pemerintah dalam
mendorong pertumbuhan
dipahami dalam
kerangka teori pertumbuhan endogen. Teori
pertumbuhan endogen digunakan karena adanya
kecenderungan pemerintah untuk mendorong
pertumbuhan melalui peran sektor swasta. Bila
Teori Keynes melihat pengeluaran pemerintah
dapat
mendorong
perekonomian
melalui
mekanisme penyerapan kelebihan penawaran
(Keynes, 1935), model pertumbuhan endogen
melihat bahwa pemerintah dapat mendorong
pertumbuhan
dengan
cara
meningkatkan
akumulasi kapital (Barro, 1990).

Dalam perspektif model pertumbuhan
endogen, modal tidak saja berupa fisik tetapi juga
non fisik. Investasi dalam sumber daya manusia
(SDM) seperti pendidikan dan kesehatan dapat
berdampak pada pertumbuhan (Glomm &
Ravikumar, 1997; Muinelo-Gallo & Roca-Sagales,
2012). Konsekuensinya, belanja pemerintah yang
berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM juga
dianggap dapat mendorong pertumbuhan.
Selain belanja, pemungutan pajak pada model
pertumbuhan endogen dapat berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan dengan syarat digunakan
untuk membiayai kegiatan produktif (Bania et al.,
2007). Secara lebih spesifik, pemungutan pajak
akan berdampak positif bila dibelanjakan untuk
pembangunan infrastruktur dan penyaluran
subsidi/transfer (Cashin, 1995).

Beralih pada permasalahan ketimpangan,
Acemoglu dan Robinson (2002) menyebutkan
bahwa salah faktor penyebab ketimpangan adalah
faktor yang melekat ketika seseorang lahir seperti
kondisi keluarga dan tingkat perekonomian. Faktor
ini melatarbelakangi bahwa tidak setiap
masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
mengembangkan
potensi
individu
dan
perekonomiannya (World Bank, 2015a).

Pada situasi ini, pemerintah berperan penting
untuk menyediakan fasilitas umum yang
memberikan peluang yang sama bagi setiap warga
untuk mengembangkan diri. Penyediaan sarana
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur oleh
pemerintah memberikan kesempatan sama kepada
setiap individu untuk memperoleh kehidupan yang
layak. Dengan adanya peluang yang setara, setiap
individu dapat berusaha secara maksimal sehingga
dapat mengurangi ketimpangan.
Selain penyediaan fasilitas umum, kebijakan
fiskal dalam bentuk subsidi/transfer dan
pemungutan pajak juga dapat digunakan sebagai
instrumen dalam mengurangi ketimpangan.
Subsidi/transfer serta pemungutan pajak dapat
mengurangi ketimpangan melalui kemampuannya
memengaruhi daya beli (OECD, 2012). Pemberian
subsidi menyebabkan peningkatan daya beli
masyarakat miskin. Pengaruh yang berbeda
diberikan pemungutan pajak dengan mengurangi
daya beli masyarakat mampu.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Data

Penelitian ini melibatkan beberapa peubah
ekonomi pada rentang waktu 1980 sampai dengan
2015. Pemilihan periode ini didasari beberapa
pertimbangan. Pertama, terjadi pergeseran basis
perekonomian dari sektor pertanian ke industri
yang dimulai tahun 1970-an (Suryahadi,
Suryadarma, & Sumarto, 2009). Dampaknya pada
peningkatan ketimpangan baru terlihat pada tahun
1980-an 10. Kedua, pemungutan pajak mulai
dijadikan prioritas sumber pembiyaan APBN pasca
berakhirnya booming minyak medio 1980-an (Eng,
10

Kondisi ini sesuai dengan pendapat Kuznet bahwa
peningkatan ketimpangan di negara berkembang
disebabkan pergeseran basis sektor perekonomian.
Lihat Kuznet (1955).
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2009)11. Ketiga, Fluktuasi pertumbuhan ekonomi
baik positif (7,1%) maupun negatif (14,3%) terjadi
pada rentang waktu ini menjadi pertimbangan
lainnya. Pada sisi lain, pelemahan ekonomi tahun
1998
menimbulkan
fenomena
penurunan
ketimpangan ekonomi. Hadirnya paket undangundang keuangan negara yang mendorong
pengelolaan keuangan negara menjadi lebih
transparan dan akuntabel sejak tahun 2003,
menjadi pertimbangan terakhir.

Terdapat beberapa peubah yang digunakan
dalam penelitian ini. Peubah kebijakan fiskal
terdiri atas belanja infrastruktur, belanja
pendidikan, belanja kesehatan, transfer, dan
pemungutan pajak. Data peubah kebijakan fiskal
bersumber dari UU Perhitungan Anggaran Negara
(UU PAN) dan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP). Data pertumbuhan didapatkan dari
World Development Indicators World Bank.
Sementara itu, data ketimpangan merupakan
kompilasi data SWIID dan data ketimpangan BPS.
Data
ketimpangan
semaksimal
mungkin
menggunakan data SWIID, namun dengan
terbatasnya data tidak dapat dihindari penggunaan
data BPS untuk tahun 1982, 1983, 1985, 1986,
2014, dan 2015). Namun demikian, berdasarkan
pengamatan terhadap data yang ada tidak ada
perbedaan signifikan antara kedua sumber di
sekitar periode tersebut. Masing-masing peubah
didefinisikan sebagai berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi (PDB): pertumbuhan
PDB per kapita ;
b. Ketimpangan (Gini): tingkat ketimpangan diproxy-kan dengan koefisien Gini;

c. Belanja infrastruktur (Infr): persentase realisasi
belanja pemerintah pusat untuk pembangunan
jalan, jembatan, prasarana transportasi,
pengairan, dan kelistrikan terhadap PDB;

d. Belanja pendidikan (E): persentase realisasi
belanja pemerintah pusat untuk sektor/fungsi
pendidikan terhadap PDB;
e. Belanja kesehatan (H): persentase realisasi
belanja pemerintah pusat untuk sektor/fungsi
kesehatan terhadap PDB;
f. Belanja subsidi/transfer (Tr): persentase
realisasi belanja pemerintah pusat untuk
subsidi dan bantuan sosial terhadap PDB;

g. Pemungutan Pajak (Tx): persentase jumlah
realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh)

11

Pada saat booming minyak, pembangunan sangat
gencar dan APBN sangat mengandalkan penerimaan
minyak, setelah harga minyak jatuh pemerintah
kesulitan membiayai pembangunan. Lebih lanjaut
dapat dilihat pada Eng, P. Van Der. (2009). Growth
and Inequality: The Case of Indonesia 1960-1997.
Munich Personal, Repec Archive
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dan pajak pertambahan nilai dan pajak
pertambahan nilai barang mewah (PPN dan
PPN BM) terhadap PDB;

h. Keterbukaan perdagangan (Trade): persentase
jumlah perdagangan (ekspor + impor) terhadap
PDB.

3.2. Model

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh
mana kemampuan kebijakan fiskal dalam
mendorong
pertumbuhan
dan
mengatasi
ketimpangan. Sebelum menjawab pertanyaan ini,
hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan
ketimpangan perlu diperjelas terlebih dahulu.
Untuk itu Granger causality test digunakan dalam
penelitian ini. Model estimasi uji kausalitas
Granger dapat ditulis sebagai berikut:
𝑃𝐷𝐵𝑡 = ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑡−𝑖 + ∑𝑛𝑗=1 𝛽𝑗 𝑃𝐷𝐵𝑡−𝑗 + 𝑢1𝑡 (1)
𝐺𝑖𝑛𝑖𝑡 = ∑𝑛𝑖=1 𝛾𝑖 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑡−𝑖 + ∑𝑛𝑗=1 𝛿𝑗 𝑃𝐷𝐵𝑡−𝑗 + 𝑢2𝑡 (2)

Ada tidaknya hubungan antar variabel dapat
dilihat dari koefisien 𝛼𝑖 dan 𝛾𝑖 . Terdapat empat
kemungkinan hasil dari uji kausalitas Granger
(Gujarati, 2004):
1. Bila 𝛼𝑖 pada persamaan 1 secara signifikan
tidak bernilai sama dengan 0 dan 𝛿𝑗 pada
persamaan 2 tidak signifikan bernilai tidak
sama dengan 0, maka Gini berpengaruh
terhadap PDB;

2. Bila 𝛼𝑖 pada persamaan 1 tidak signifikan
bernilai tidak sama dengan 0 dan 𝛿𝑗 pada
persamaan 2 signifikan bernilai tidak sama
dengan 0, maka PDB berpengaruh terhadap
Gini;

3. Bila 𝛼𝑖 pada persamaan 1 dan 𝛿𝑗 pada
persamaan 2 signifikan bernilai tidak sama
dengan 0, maka terjadi hubungan pengaruh dua
arah antara PDB dan Gini;

4. Bila 𝛼𝑖 pada persamaan 1 dan 𝛿𝑗 pada
persamaan 2 tidak signifikan bernilai tidak
sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan
antara PDB dan Gini.
Pada tahap berikutnya, alat analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah error
correction model (ECM). Penggunaan ECM
didasarkan atas beberapa alasan. Pertama,
sebagian besar data makro ekonomi tidak
stasioner pada zero order (Gujarati, 2004). Hal ini
berimplikasi pada hasil regeresi yang lancung bila
menggunakan pendekatan ordinary least square.
Implikasi kedua, bila data tersebut diubah ke
bentuk turunan (first order) maka akan
menghilangkan
informasi
penting
terkait
hubungan jangka panjang (Leighton, 1997;
Maddala, 1992). Kedua, penggunaan ECM
memungkinkan melihat hubungan jangka panjang
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dan pendek antar peubah. Hal ini memberikan
informasi yang memungkinkan analisis ekonomi
lebih dalam.

Penggunaan ECM harus memenuhi dua syarat,
stasioneritas pada derajat turunan dan ada
kointegrasi antar peubah dalam persamaan. Untuk
itu perlu dilakukan pengujian terhadap data
sebelum melakukan estimasi dengan ECM. Pada
penelitian ini digunakan pendekatan EngleGranger ECM (EG-ECM) 12 dengan beberapa
tahapan (Enders, 2010). Tahap pertama menguji
stasioneritas data. Tahap kedua melakukan
estimasi persamaan jangka panjang (3 dan 4).
Tahap ketiga menguji ada tidaknya kointegrasi
antar peubah dalam persamaan 3 dan 4. Bila hasil
tahap ketiga menunjukkan adanya kointegrasi
maka tahap terakhir adalah estimasi persamaan
jangka pendek (persamaan 5 dan 6). Secara umum
model yang akan diestimasi adalah sebagai berikut:

Gini = β0 + β1tInfr +β2tE + β3tH + β4tTr + β5tTx + β6t
Trade + εt
(3)
PDB = β0 + β1tInfr +β2tE + β3tH + β4tTr + β5tTx + β6t
Trade + εt
(4)
∆Gini = β0 + β1t ∆Infr +β2t ∆E + β3t ∆H + β4t ∆Tr + β5t
∆Tx + β6t ∆Trade + β7tut-1 + εt
(5)
∆PDB = β0 + β1t ∆Infr +β2t ∆E + β3t ∆H + β4t ∆Tr + β5t
∆Tx + β6t ∆Trade + β7tut-1 + εt
(6)

4. HASIL PENELITIAN

Kemampuan kebijakan fiskal mendorong
pertumbuhan sudah tidak diragukan lagi. Beberapa
penelitian menunjukkan hal ini, dua diantaranya
Alfirman dan Sutriono (2006) dan Sinulingga
(2015). Namun demikian, data menunjukkan
bahwa kemampuan fiskal pemerintah dalam
mengatasi ketimpangan menjadi tidak maksimal.
Kemampuan
kebijakan
fiskal
Indonesia
mengurangi rasio gini hanya sebesar 2,5 poin, jauh
di bawah Afrika Selatan (17,5), Brazil (14), dan
Costa Rica (11,5). Kemampuan Indonesia hanya
satu tingkat di atas Ethiopia (2,4) sebagai urutan
terakhir di antara negara-negara yang diteliti
(World Bank, 2015c) 13.
Kondisi ini sepertinya disadari pemerintah.
Kebijakan fiskal pada tahun terakhir menunjukkan
keberpihakan pemerintah pada pemerataan
pembangunan. Gencarnya pembangunan jalan di
wilayah
Papua
yang
menghubungkan
kabupaten/kota menjadi salah satu bukti.
Penyediaan sarana transportasi laut (tol laut) yang
digunakan untuk memobilisasi barang antar pulau
menjadi bukti lain. Selain itu, pengurangan subsidi
12
13

Terdapat 3 pendekatan dalam ECM. Engle-Granger
ECM, Domowitz El-Badawi ECM, dan Insukindro ECM
Perbedaan indeks gini Market Income dan Final
Income pasca intervensi pemerintah
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BBM yang sangat besar menjadi bukti bahwa
pemerintah menyadari tidak fokusnya subsidi BBM
membantu orang miskin. Kebijakan ini diharapkan
berdampak pada pertumbuhan dan pengurangan
ketimpangan.
4.1. Pertumbuhan dan Ketimpangan

Bila melihat pergerakan pertumbuhan dan
ketimpangan sebagaimana ditunjukkan pada
gambar 1, terdapat indikasi adanya hubungan
antara
pertumbuhan
dan
ketimpangan.
Sebagaimana yang tampak pada gambar 1.A
berdasarkan grafik scatter plot, tren hubungan
pertumbuhan dan ketimpangan tahun 1980-2015
menunjukkan pola yang disampaikan Kuznet
(1955).

Namun
demikian,
bila
mencermati
pergerakan data tahunan, sulit untuk menentukan
pola hubungan yang pasti antar pertumbuhan dan
ketimpangan. Sebagai contoh, pada gambar 1.B
terdapat empat pola pergerakan pertumbuhan dan
ketimpangan.
Pola
pertama
peningkatan
pertumbuhan
diikuti
dengan
peningkatan
ketimpangan (1992-1995, 1999-2000, 2001-2002).
Pola kedua, pertumbuhan ekonomi diiringi dengan
turunnya ketimpangan (1998-1999, 2002-2003).
Pola ketiga, perlambatan ekonomi tetapi diikuti
dengan peningkatan ketimpangan (1995-1996,
2000-2001). Pola terakhir perlambatan ekonomi
diikuti dengan penurunan ketimpangan (19961998).
Hubungan
antara
pertumbuhan
dan
ketimpangan di Indonesia berdasarkan hasil uji
kausalitas Granger menunjukkan, kedua hipotesis
yang menyatakan bahwa pertumbuhan (PDB) tidak
mempengaruhi ketimpangan (Gini) maupun
sebaliknya tidak dapat ditolak (tabel 1). Hal ini
dapat dilihat nilai probabilitas (p-value) yang
melebihi 5% (tidak signifikan). Hasil ini
menegaskan bahwa tidak terdapat hubungan yang
saling mempengaruhi antar peubah.
Gambar 1. Kondisi Pertumbuhan dan Ketimpangan
Indonesia
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dengan dunia politik sehingga tidak ada tekanan
bagi pemerintah untuk melakukan redistribusi.

Sumber: WDI, SWIID, BPS (diolah)

Ketiga, dengan ketimpangan yang tinggi orang
kaya cenderung meluaskan perannya hingga
bidang politik. Hal ini dapat mempengaruhi
kebijakan
pemerintah
termasuk
kebijakan
perekonomian dan distribusi pendapatan (Mendes,
2013). Kondisi ini juga yang terjadi di Indonesia
dengan merebaknya praktek KKN, perburuan
rente, maupun redistributive combine yang
merugikan usaha mengejar pertumbuhan dan
mendistribusikannya (Eng, 2009).

Tabel 1 Hasil Uji Kausalitas Granger
Hipotesis
F-Statistik
p-value
PDB does not Granger
1.98474
0.1556
Cause Gini
Gini does not Granger
0.24046
0.7878
Cause PDB
Sumber: Data diolah, 2017

Sebelum menganalisis pengaruh kebijakan
fiskal terhadap pertumbuhan dan ketimpangan
menggunakan ECM, stasioneritas data dan
kointegrasi antar peubah perlu dipastikan terlebih
dahulu. Berdasarkan hasil uji stasioneritas pada
tabel 2 diketahui bahwa sebagian peubah telah
stasioner pada level (zero order). Sebagaimana
diketahui syarat menggunakan model ECM adalah
data harus stasioner pada derajat turunan. Oleh
karena itu, pada penelitian ini digunakan data pada
turunan pertama (Widyawati & Wahyudi, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan
hasil yang sejalan dengan penelitian ini. Literatur
yang ada tidak menemukan bukti yang kuat adanya
hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan
ekonomi (Dollar & Kraay, 2004; Ostry et al., 2014;
Revallion, 2004).

Meskipun pada gambar 1.A tren pertumbuhan
dan ketimpangan membentuk kurva u-terbalik
Kuznet tetapi hal ini tidak menunjukkan adanya
hubungan antar peubah. Hasil uji kausalitas
Granger juga mematahkan Hukum Okun yang
melihat adanya trade–off antara pertumbuhan dan
ketimpangan. Hasil ini diduga karena tidak
hadirnya asumsi teori yang mendasari hubungan
antara pertumbuhan dan ketimpangan.

Pertama, menurut Hassine (2014), tidak
adanya pengaruh antara pertumbuhan dan
ketimpangan
disebabkan
tidak
fokusnya
pemerintah dalam mendorong pertumbuhan
inklusif. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat
dilihat
dari
bergantinya
arah
kebijakan
pembangunan mengikuti visi misi Presiden
terpilih. Fakta lain, seperti yang disampaikan
Presiden, perencanaan tidak sinkron dengan
penganggaran begitupun perencanaan antar sektor
dan tingkat pemerintahan (www.republika.co.id).
Terkait tidak sinkronnya perencanaan dan
penganggaran,
penelitian
Khusaini
(2014)
menunjukkan
bahwa
perencanaan
dan
penganggaran di pemerintah daerah memiliki
tingkat konsistensi yang rendah.
Kedua, berdasarkan teori median voter, atas
desakan masyarakat, pemerintah akan melakukan
redistribusi yang berakibat pada melambatnya
ekonomi. Namun pendapat ini disanggah oleh Solt
(2008). Dalam pandangannya, ketimpangan yang
tinggi menyebabkan masyarakat tidak tertarik

4.2. Kebijakan
Ketimpangan

Fiskal,

Pertumbuhan,

Tabel 2. Hasil Uji Stasioneritas

Peubah

Gini
PDB
Infrastruktur (Infr)
Kesehatan (H)
Pendidikan (E)
Subsidi & Trasrnfer
(Tr)
Pajak (Tx)
Keterbukaan
Perdagangan (Trade)

Zero Order
-0.360700
-4.364936 *
-1.783254
-3.845797 *
-4.330946 *
-1.951882
-2.738147 ***
-3.142418 **

First Difference
-7.800952 *
-7.715774 *
-7.766065 *
-7.591158 *
-10.32651 *
-6.103546 *
-6.197970 *
-9.055567 *

Keterangan: * α : 1%; ** α : 5%; *** α : 10%
Sumber: Data diolah, 2017

Hasil uji kointegrasi berdasarkan metode
Engle-Granger menunjukkan bahwa terdapat
hubungan kointegrasi pada kedua persamaan
jangka pendek (persamaan 3 dan 4). Pada metode
Engle-Granger, kointegrasi peubah pada sebuah
persamaan dapat dilihat dari stasionernya error
term (εt) pada derajat level. Seperti yang terlihat
pada tabel 3, besarnya t-statisik masing-masing
error term (εt (Gini) dan εt (PDB)) melebihi nilai
kritis dengan α 5%. Hal ini menunjukkan, error
term setiap persamaan stasioner pada derajat level.
Tabel 3. Hasil Uji Kointegrasi

Peubah

εt (Gini)
εt (PDB)

Critical Values
-3.632900
-3.639407

Level

t-statistik
-4.048918 *
5.121884 *

Keterangan: * α : 1%; ** α : 5%; *** α : 10%
Sumber: Data diolah, 2017
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Tabel 4. Hasil Estimasi Persamaan Jangka Panjang
Peubah
Bebas

C

Infr
H
E

Tr
Tx

Trade

Peubah Terikat
Gini
PDB
Koefisien
t-statistik Koefisien
t-statistik
0.439956
8.889817
26.06594* 6.250898
*
-0.017171 -1.445143 1.876912
1.776272
***
-0.076989 -1.104900 15.29506
2.468328
**
0.031566
1.310445
-6.839591
-3.191933
*
0.004463
1.076669
0.557148
1.511369
-0.003790 -1.656194 -0.349842
-1.718941
***
-0.001254 -2.177012 -0.344726 * -6.727438
**
R2
: 0.529960
R2
: 0.635922
DW stat: 1.143124
DW stat: 1.619457

Keterangan: * α : 1%; ** α : 5%; *** α : 10%
Sumber: Data diolah, 2017

Signifikan dan negatifnya nilai error correction
term (ECT) pada hasil estimasi persamaan jangka
panjang (tabel 5) konsisten dengan hasil uji
stasioneritas
dan
kointegrasi.
Hasil
ini
menunjukkan ECM sahih digunakan. Nilai ECT juga
dapat
digunakan
untuk
memperhitungkan
kecepatan penyesuaian dari masing-masing
peubah ketika terjadi guncangan (shock).
Tabel 5. Hasil Estimasi Persamaan Jangka Pendek

Peubah
Bebas

C
D(Infr)
D(H)

Peubah Terikat
DGini
DPDB
Koefisien t-statistik
Koefisien

0.000154 0.049340
-0.015090 -1.600164
0.022398 0.047510

tstatistik
-0.119636
0.588423
2.332410

-0.047769
0.703013
13.27291
**
D(E)
-0.014403 -0.833375 -3.974648
-1.968528
***
D(Tr)
-0.001202 -0.451904 0.472898
1.399797
D(Tx)
-0.003305 -1.712902 -0.092635
-0.358937
***
D(Trade) -0.000318 -0.982723 -0.316464 * -7.700506
ECT(-1) -0.307981 -1.996852 -0.915040 * -4.549968
***
R2
: 0.363053
R2
: 0.78 1010
DW stat: 1.929099
DW stat: 1.813536
Keterangan: * α : 1%; ** α : 5%; *** α : 10%
Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4 dan 5
pengaruh kebijakan fiskal memberikan pengaruh
yang berbeda terhadap pertumbuhan dan
ketimpangan.
Belanja
infrastruktur
dapat
digunakan untuk mendorong pertumbuhan pada
jangka panjang (tabel 4). Dilihat dari besarnya
koefisien,
penambahan
realisasi
belanja
infrastruktur terhadap PDB sebesar 1% dapat
meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita
sebesar 1,87%. Pengaruh belanja infrastruktur
dalam penelitian ini sesuai dengan peneletian
Cashin (1995), Hur (2014), Nursini (2017), Ostry et
al. (2014) Sabir et al. (2015) dan Turnovsky (2015)
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yang berkesimpulan bahwa belanja infrastruktur
dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi.

Sementara itu pada jangka pendek realisasi
belanja
infrastruktur
tidak
signifikan
mempengaruhi pertumbuhan (tabel 5). Tidak
signifikannya realisasi belanja infrastruktur pada
jangka pendek merupakan hal wajar. Penambahan
akumulasi modal oleh pemerintah tidak serta
merta dapat diiringi dengan penambahan kapasitas
produksi sektor swasta sebagaimana dalam teori
produksi yang menempatkan modal sebagai faktor
produksi tetap dalam jangak pendek.

Seperti halnya belanja infrastruktur, pengaruh
belanja kesehatan memberikan dampak positif
bagi pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat dari
signifikannya belanja kesehatan dengan tingkat
kesalahan 5% baik pada jangka panjang maupun
pendek. Dengan nilai keofisien 15,29% (jangka
panjang) dan 13,27% (jangka pendek), belanja
kesehatan memberikan dorongan yang lebih kuat
terhadap
pertumbuhan
dibanding
belanja
infrastruktur.

Selain pengaruh yang lebih besar, perbedaan
dampak belanja kesehatan dibanding belanja
infrastruktur
pada
pertumbuhan
adalah
kemampuannya mempengaruhi pertumbuhan
pada jangka pendek. Merujuk pada teori produksi,
pada jangka pendek salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi produksi perusahaan adalah tenaga
kerja (Hall & Lieberman, 2010). Sehingga
peningkatan kondisi kesehatan pekerja akan
berdampak positif terhadap produktifitas dan
pertumbuhan.
Hasil penelitian ini menguatkan penelitian
Glomm dan Ravikumar (1997) yang menyatakan
bahwa belanja kesehatan berdampak besar
terhadap pertumbuhnan melalui peningkatan
harapan hidup. Penelitian ini mendukung sebagian
hasil penelitian Ostry et al. (2014) tentang dampak
belanja kesehatan terhadap pertumbuhan.

Tidak seperti belanja infrastruktur dan
kesehatan, belanja fungsi pendidikan memberikan
dampak negatif bagi pertumbuhan. Pengaruh
negatif terjadi pada jangka pendek maupun
panjang. Pengaruh belanja pendidikan (E) sangat
signifikan pada jangka panjang dengan tingkat
kesalahan hanya 1%. Sementara di jangka pendek
tingkat belanja pendidikan (E) signifikan dengan
tingkat kesalahannya lebih besar (10%).
Peningkatan realisasi belanja pendidikan terhadap
PDB sebesar 1% akan berdampak pada
pengurangan pertumbuhan PDB sebesar 3,97% di
jangka pendek dan 6,83% di jangka panjang (tabel
4 dan 5).

Indonesian Treasury Review Vol.2 No.2, 2017, Hal. 67-81

KEBIJAKAN FISKAL DI PERSIMPANGAN,
PRO GROWTH ATAU PRO POOR?

Halaman 75

Zamrud Siswa Utama, M. Khusaini, dan Setyo Tri Wahyudi

Pengaruh negatif realisasi belanja pendidikan
terhadap pertumbuhan sejalan dengan penelitian
Fölster & Henrekson (2001) yang melihat bahwa
total pengeluaran pemerintah termasuk anggaran
pendidikan
signifikan
mempengaruhi
pertumbuhan secara negatif. Hasil ini bertentangan
dengan teori pertumbuhan endogen dan hasil
penelitian yang menunjukkan belanja pendidikan
dapat meningkatkan modal non fisik berupa SDM
(Barro, 1990; Cashin, 1995; Khusaini, 2016).

Pengaruh negatif belanja pendidikan terhadap
pertumbuhan dapat ditelusuri dari kualiatas
pendidikan dan produktifitas. Meskipun arah
kebijakan pendidikan di Indonesia sudah pada
jalur yang tepat (Tobias, Wales, Syamsulhakim, &
Suharti, 2014; UNESCO, 2014) namun terdapat
beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian.
Angka partisipasi sekolah (APS) mengalami
peningkatan tiap tahunnya tetapi kualitas
pendidikan secara umum belum memuaskan
(World Bank, 2016). Hal ini dapat dilihat dari
peringkat Indonesia pada Trend In Mathematics
and Sciences Studies (TIMSS) dan Programme for
International Student Assessment (PISA). Menurut
OECD (2015) dan (World Bank, 2015a) Indonesia
berada pada peringkat bawah dalam kedua alat
ukur tersebut. Hal ini berbanding lurus dengan
sulitnya pengusaha menemukan pegawai yang
memiliki kompetensi yang dibutuhkan (World
Bank, 2016) 14.

Secara teori, belanja pendidikan berkaitan
dengan produktifitas. Namun demikian, bila
anggaran pendidikan tidak dialokasikan dengan
benar maka pendidikan tidak berkorelasi dengan
produktifitas (Stiglitz, 1973). Merujuk pada
laporan Asian Productivity Organization (2016),
produktifitas pekerja Indonesia berada di bawah
negara tetangga seperti Singapura, Malaysia,
bahkan Sri Lanka. Tetapi bila membandingkan
upah antar negara, Indonesia merupakan negara
dengan selisih tertinggi antara upah minimum
yang ditetapkan dengan upah rata-rata. Penetapan
upah minimum yang sangat tinggi dibandingkan
upah rata-rata (63% pada tahun 2010),
menyebabkan turunnya daya saing perusahaan
dan menghambat tumbuhnya lapangan pekerjaan
baru serta mendorong munculnya lapangan kerja
informal (OECD, 2015).
Kesimpulannya, anggaran pendidikan berhasil
meningkatan
APS
tetapi
belum
mampu
menghasilkan lulusan yang berkualitas dan

14

Hasil survei Bank Dunia terhadap pengusaha. Sampai
saat ini kompetensi yang sangat dibutuhkan adalah
kompetensi dasar sementara kemampuan bahasa
Inggris dan komputer merupakan kompetensi yang
sangat senjang antara kebutuhan dan kompetensi
pekerja.

memenuhi kompetensi kerja. Perekonomian
mendapatkan supply pekerja yang tidak kompeten
tetapi dibayar dengan upah yang melebihi
produktifitasnya. Akibatnya, pekerja yang tidak
kompeten menjadi beban perekonomian dan
menimbulkan dampak negatif.

Selain belanja pendidikan, pemungutan pajak
juga menghambat pertumbuhan. Pengaruh negatif
pajak hanya signifikan pada jangka panjang
sedangkan pada jangka pendek tidak signifikan.
Dalam model pertumbuhan endogen Barro, pajak
akan berdampak positif apabila digunakan untuk
membiayai kegiatan produktif seperti membiayai
belanja modal dan subsidi/transfer (Cashin, 1995).
Berdasarkan simulasi yang dilakukan Turnovsky
(2015)15, diketahui bahwa pendapatan dari jenis
pajak yang berbeda akan memberikan pengaruh
yang berbeda terhadap pertumbuhan melalui
belanja modal.

Pemungutan pajak dalam jumlah tertentu
akan mengakibatkan disinsentif bagi masyarakat
untuk bekerja dan berinvestasi berupa deadweight
cost. Akibatnya, pada jangka menengah dan
panjang pertumbuhan mengalami perlambatan
(Ostry et al., 2014). Senada dengan hal tersebut,
Bania et al. (2007) berpendapat bahwa pajak akan
berdampak positif bagi pertumbuhan selama
dibelanjakan untuk kegiatan produktif dan akan
menyebabkan crowd out bila sebaliknya. Pendapat
tidak jauh berbeda menyebutkan bahwa ukuran
pemerintah yang besar menyebabkan anggaran
pemerintah lebih banyak untuk kegiatan non
produktif. Implikasinya, pemungutan pajak yang
digunakan untuk membiayai kegiatan ini akan
berdampak negatif terhadap pertumbuhan (Barro,
1990; Gwartney, Lawson, & Holcombe, 1998).
Pengaruh pemberian subsidi dan bantuan
sosial pada penelitian ini tidak berpengaruh, baik
terhadap pertumbuhan maupun ketimpangan.
Pada tabel 4 dan 5 baik pada persamaan jangka
panjang maupun pendek peubah subsidi/transfer
(Tr) tidak signifikan meski dengan tingkat
kesalahan 10%. Menurut Cashin (1995),
subsidi/transfer dapat mendorong pertumbuhan
melalui penyedian perlindungan terhadap paten
dan pensiun bagi karyawan swasta. Pendapat
Cashin sejalan dengan fungsi pemerintah
mendorong inovasi melalui perlindung terhadap
hak cipta (Khusaini, 2006). Tetapi bila merujuk
pada komposisinya, belanja subsidi/bansos ini
didominasi oleh subsidi BBM dan subsidi harga
15

Simulasi dilakukan dengan melibatkan beberapa jenis
pajak penghasilan (pajak penghasilan atas pekerjaan,
pajak penghasilan atas aset), jenis ketimpangan
(pendapatan, kekayaan, ketimpangan pra dan pasca
intervensi pemerintah)
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sehingga tidak sesuai dengan mekanisme yang
disampaikan Cashin.

Meskipun begitu, bila melihat pengaruh
subsidi/transfer pada jangka pendek terhadap
ketimpangan menunjukkan dampak positif. Artinya
pemberian
subsidi/bansos yang
dilakukan
pemerintah memiliki potensi yang baik untuk
mengurangi ketimpangan dalam jangka pendek
namun pengaruhnya tidak signifikan. Menurut
Bank Dunia, salah satu penyebabnya adalah jenis
subsidi yang paling berdampak pada pengurangan
ketimpangan
(PKH)
mendapatkan
alokasi
anggaran yang sangat sedikit (World Bank, 2015c).
Berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH),
subsidi BBM yang mendapatkan porsi anggaran
paling besar justru sangat menguntungkan orang
kaya. Berdasarkan simulasi, pada tahun 2008 ratarata subsidi BBM yang diterima orang kaya sebesar
Rp111.533/bulan/kapita sementara orang miskin
hanya
menerima
Rp10.787/bulan/kapita
(Dartanto, 2013).

Selain
subsidi/bansos,
jenis
belanja
pemerintah lainnya juga tidak dapat digunakan
untuk mengurangi ketimpangan, baik pada jangka
pendek maupun panjang. Belanja infrastruktur,
kesehatan, dan pendidikan tidak ada satupun yang
mengurangi ketimpangan. Permasalahan utamanya
terletak pada alokasi anggaran, sebaran sarana,
dan kualitas.

Anggaran pendidikan dalam beberapa tahun
terakhir telah memenuhi ketentuan UUD 1945
yang mengamanatkan 20% APBN untuk
pendidikan. Begitu pula anggaran kesehatan yang
pada tahun 2015 telah mendapatkan alokasi
anggaran 5% sesuai dengan UU nomor 36 tahun
2009 tentang kesehatan. Anggaran belanja
infrastruktur pada zaman orde baru mendapatkan
alokasi rata-rata 6%-7% dari PDB tetapi sejak
tahun
2000 hanya mendapatkan 2%-3%.
Peningkatan yang cukup signifikan baru dilakukan
pada tahun 2015. Namun peningkatan alokasi
anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
yang baru dilakukan masih membutuhkan waktu
untuk mengurangi ketimpangan.

Permasalahan kedua, terkait sebaran sarana
infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang
terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar.
Sebagai contoh, secara nasional hanya 38 % desa
yang memiliki Puskesmas dan terkonsentrasi di
daerah
perkotaan
serta
Pulau
Sulawesi,
Kalimantan dan Jawa (World Bank, 2015a). Pada
tahun 2011 jarak rata-rata ke Puskesmas sejauh 56 KM, tetapi untuk wilayah Papua, Papua Barat dan
Maluku mencapai 30 KM. Akibat dari jauhnya
fasilitas kesehatan dasar, sebanyak 25% penduduk
di Papua mengalami kesulitan untuk menjangkau
layanan kesehatan primer.
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Meskipun sebagain besar desa di Indonesia
memiliki sekolah dasar dalam jarak 1 KM tetapi
kondisi di Papua berbeda. Terdapat 20% keluarga
yang didesanya tidak terdapat sekolah dasar dalam
jarak 1 KM. Sementara itu terdapat 13% keluarga
yang tidak memiliki sekolah dasar pada jarak 6 KM.
Pada jenjang pendidikan menengah pertama,
secara nasional sebanyak 25% keluarga tidak
memiliki akses pada sekolah dalam jarak 1 KM
sementara di Papua 25% keluarga tidak memiliki
fasilitas sekolah menengah pertama dalam jarak 6
KM (World Bank, 2015a).

Sarana infrastruktur yang diharapkan dapat
menjembatani kesenjangan antar daerah ternyata
dibangun dengan pola yang sama. Standard
Chartered Bank (2011) dalam Keliat, Virgianita,
dan Astriana (2013) menyebutkan bahwa Pulau
Jawa yang hanya 7 persen dari luas daratan
Indonesia merupakan pusat jalur kereta api dan
jalan darat. Hal ini berdampak pada biaya logistik
yang tinggi dan menjadi penyebab mahalnya harga
barang di daerah, sulitnya akses masyarakat
terhadap sarana ekonomi, pendidikan, kesehatan,
dan informasi. Sarana infrastruktur lain yang juga
tidak merata adalah kelistrikan. 35 juta penduduk
Indonesia tidak mendapatkan jaringan listrik.

Selain masalah sebaran, kualitas layanan
kesehatan dan pendidikan menjadi kendala.
Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 2013
(Kementerian Kesehatan RI, 2013) maupun riset
fasilitas kesehatan 2011 (Kementerian Kesehatan
RI, 2012), banyak fasilitas kesehatan yang
kekurangan tenaga medis, listrik, dan air bersih.

Di sektor pendidikan kendala lain yang timbul
adalah menurunnya APS dari satu jenjang ke
jenjang yang lebih tinggi khususnya pelajar tidak
mampu. Hal ini tentu mengurangi kemampuan
pendidikan menurunkan angka ketimpangan.
Seperti yang diketahui semakin tinggi pendidikan
maka semakin tinggi pendapatan/keuntungan
yang diperoleh (Lemieux, 2006; Reza & Widodo,
2013). Kajian Bank Dunia menunjukkan bahwa
rata-rata pekerja yang mengenyam pendidikan
sampai tingkat SMP mendapatkan penghasilan 20
persen lebih besar dibanding lulusan
SD,
begitupun lulusan SMA mendapatkan penghasilan
40 persen lebih banyak dibandingkan lulusan SMP
sementara lulusan perguruan tinggi mendapatkan
penghasilan 2 kali lebih banyak dibanding lulusan
SMA (World Bank, 2015b).

Dampak belanja pendidikan semakin tidak
signifikan karena meskipun individu berhasil
mendapatkan pendidikan tinggi tetapi pekerjaan
yang tersedia terbatas. Berdasarkan data, antara
2001 sampai 2012 terdapat 20 juta lowongan
kerja, didominasi pekerjaan dengan produktifitas
dan penghasilan rendah (World Bank, 2016).
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Sehingga meskipun berpendidikan tinggi, pencari
kerja dihadapkan pada pilihan bekerja dengan
penghasilan rendah atau menganggur.

Dari 5 peubah kebijakan fiskal, terdapat satu
peubah yang dapat mengurangi ketimpangan yakni
pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat
mengurangi ketimpangan pada jangka pendek
sebesar 0,003% (tabel 5) tetapi tidak signifikan
pada jangka panjang. Bank Dunia menilai ada
kekeliruan dalam penetapan tarif pajak di
Indonesia. Pajak penghasilan yang didapatkan dari
pekerjaan dikenakan tarif pajak lebih besar
dibanding tarif pajak penghasilan atas aset (World
Bank, 2016). Bila dikaitkan dengan pengaruh pajak
yang hanya signifikan dalam jangka pendek maka
pajak berhasil mengurangi pendapatan disposibel
orang kaya tetapi tidak bisa mengurangi akumulasi
kekayaannya 16.

Satu-satunya peubah bebas di luar kebijakan
fiskal dalam penelitian ini adalah keterbukaan
perdagangan (Trade). Keterbukaan perdagangan
dalam penelitian ini menunjukkan dampak positif
terhadap ketimpangan pada jangka pendek namun
merugikan pertumbuhan baik jangka panjang
maupun pendek. Meskipun demikian, tampaknya
keterbukaan perdagangan lebih berakibat buruk
secara menyeluruh terhadap perekonomian. Hal ini
dapat
dilihat
dari
kecilnya
kemampuan
perdagangan mengurangi ketimpangan yang hanya
sebesar
0,0012%
dibandingkan
dampak
mengurangi pertumbuhan sebesar 0,31% pada
jangka pendek dan 0,34% pada jangka panjang.

Dampak keterbukaan perdagangan yang
dapat mengurangi ketimpangan sejalan dengan
teorema Hecksher-Ohlin-Samuelson (HOS) serta
teorema Stolper-Samuelson (SS). Dalam kedua
teorema tersebut, permintaan barang atas input
yang berlimpah akan mengalami peningkatan
ketika
terjadi
perdagangan
internasional.
Peningkatan permintaan produk ini pada akhirnya
akan meningkatkan harga input termasuk upah
buruh. Sementara itu, permintaan produk lokal
yang memiliki input langka akan mengalami
penurunan
pasca
perdagangan
mengalami
substitusi produk impor. Akhirnya harga input
lokal yang langka akan turun. Peningkatan harga
input yang berlimpah disertai dengan penurunan
harga input langka menyebabkan ketimpangan

16 Penerapan tarif pajak penghasilan atas pekerjaan
memungkinkan pengurangan daya beli masyarakat kaya
terlebih penerapatan tarif progresis sehingga
ketimpangan pendapatan (final income) mengalami
penurunan (jangka pendek) tetapi di sisi lain tariff pajak
yang lebih rendah atas penghasilan dari aset (deposito,
saham) mengakibatkan akumulasi aset orang kaya terus
terjadi.
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akan menurun (Salvatore, 2014; Yarbrough &
Yarbrough, 1994).

Pengaruh keterbukaan perdagangan yang
dapat mengurangi ketimpangan pada penelitian ini
serupa dengan penelitian Amiti dan Cameron.
Pada konteks Indonesia penurunan tarif impor
produk impor menyebabkan penurunan upah
pekerja di sektor yang menggunakan input
tersebut (Amiti & Cameron, 2012).

Dampak negatif perdagangan terhadap
pertumbuhan dapat dirunut dari beberapa hal.
Pertama, ketidaksiapan Indonesia menghadapi
pasar bebas (Simorangkir, 2006) yang dapat dilihat
dari rendahnya daya saing teknologi dan
infrastruktur (Wahyuni & Ng, 2012) sehingga
produk lokal kalah bersaing. Kedua, komposisi
ekspor Indonesia yang didominasi produk primer
(63%) (Kementerian Perdagangan RI, 2015)
memiliki nilai tambah yang rendah. Di sisi lain,
produk impor bernilai tambah tinggi, akibatnya
kinerja ekspor mengalami penurunan (Tijaja &
Faisal, 2014). Ketiga, produk ekspor manufaktur
yang merupakan penyumbang 37% nilai ekspor,
65% inputnya merupakan produk intermediate
impor (OECD-WTO, 2015). Sehingga keuntungan
ekspor produk manufaktur harus dikompensasi
dengan nilai impor bahan baku.
Terakhir, berdasarkan nilai ECT pada tabel 5,
dapat diprediksi bahwa masing-masing peubah
pada persamaan 5 memerlukan waktu 5 bulan
mencapai
keseimbangan
sedangkan
pada
persamaan 6 memerlukan waktu 11 bulan. Hal ini
menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memerlukan
waktu yang lebih cepat untuk mempengaruhi
ketimpangan
dibanding
mempengaruhi
pertumbuhan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertumbuhan dan ketimpangan tidak selalu
memiliki hubungan yang saling mempengaruhi.
Karakteristik negara seperti fokus pembangunan,
kondisi politik dan struktur ekonomi menjadi
penentu hubungan tersebut.

Kebijakan fiskal periode 1980-2015 dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah
lebih memperhatikan aspek pertumbuhan (pro
growth) dibanding pemerataan (pro poor).
Konsentrasi pembangunan yang terpusat di Jawa
sebagai pusat ekonomi mengabaikan distribusi
ekonomi ke daerah lain di Indonesia. Pemerintah
pada
tahun-tahun
mendatang
mempunyai
tantangan untuk jeli memilih sumber pembiayaan
(pajak) dan menyalurkannya untuk belanja
produktif yang lebih merata dan berkualitas.
Kebijakan fiskal tidak dapat lepas dari
pengaruh sektor lain. Dalam kasus ini, usaha
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pemerintah meningkatkan perekonomian dan
kesejahteraan melalui peningkatan SDM tidak
dapat berhasil bila tidak ada lowongan kerja yang
memadai. Oleh karena itu, pemerintah harus
meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga
kerja secara simultan, bersamaan dengan
penyediaan lapangan kerja produktif.

Pada penelitian ini terbukti perdagangan
dapat mengurangi ketimpangan sebagaimana
Teorema HOS dan SS. Pemerintah dapat
menjadikan
perdagangan
sebagai
sumber
pemerataan tetapi tetap mewaspadai dampak
buruknya terhadap pertumbuhan. Perluasan
produk ekspor yang berbasis pada nilai tambah
ekonomi
harus
ditingkatkan.
Selain
itu
ketergantungan pada produk impor sedapat
mungkin dikurangi.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pemerintah tidak dapat hanya fokus pada salah
satu aspek, apakah itu pertumbuhan atau
pemerataan untuk mencapai aspek yang lain.
Meskipun teori trickle down effect mengisyaratkan
pertumbuhan dapat menetes tetapi penelitian
menunjukkan pertumbuhan tidak dapat dijadikan
sasaran antara untuk mencapai pemerataan.
Implikasi ini sesuai dengan pendapat Stiglitz
(2013) yang menyatakan teori trickle down effect
tidak dapat lagi menjelaskan dan menyelesaikan
masalah ketimpangan.
Implikasi lain dari penelitian ini adalah
pemerintah perlu cermat menggunakan jenis pajak
sebagai sumber penerimaan serta belanja yang
dibiayai. Meskipun pada penelitian ini pajak dapat
mengurangi pertumbuhan, tetapi dampaknya
dapat dikompensasi oleh dampak belanja
infrastruktur dan kesehatan. Di sisi lain, pajak
bermanfaat mengurangi ketimpangan. Dengan
situasi seperti ini, pajak tetap menjadi sumber
pembiayaan yang baik selama dampak belanja
yang dibiayainya tetap positif bagi pertumbuhan.

Faktor yang perlu diperbaiki pada penelitian
selanjutnya adalah bagaimana menemukan
transmisi yang tepat dari kebijakan fiskal menuju
pertumbuhan dan ketimpangan. Dengan transmisi
yang tepat maka dapat dianalisis secara lebih
komprehensif bagaimana pemerintah dapat
mengambil kebijakan yang tepat agar APBN lebih
efektif.
Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah
keterbatasan data. Sumber data kebijakan fiskal
(APBN) dan ketimpangan tersebar dan tersaji
dalam format laporan berbeda. Sebagai contoh, ada
kemungkinan nilai realisasi yang tidak tepat
karena sebagian anggaran disalurkan ke daerah
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atau
adanya
perubahan
pertanggungjawaban anggaran.
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LOGO JURNAL

ARTI LOGO JURNAL
1.

Gedung bersejarah yang dirancang pada masa Daendels dan diselesaikan pada tahun 1928 dan
merupakan bagian induk istana pada masa itu, dan saat ini menjadi bagian dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dijadikan maskot pada logo Jurnal Ilmiah Perbendaharaan, dimaksudkan untuk
mengilustrasikan rumah/ gelanggang/ wahana [San.:śāsana] dalam melakukan olah-rasa/ berdialog/
bermufakat [San.:bhāwa rasa] yang berkelanjutan (sustainable) dalam mengawal nilai- nilai kebijakan
[San.:abyāsa].

2.

Simbol bulir padi emas yang berisi melambangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Direktorat
Jenderal Perbendaharaan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme, diantaranya adalah learning
organization dan research-based policy.

3.

Warna emas pada gambar gedung perbendaharaan dan bulir padi melambangkan bahwa nilai-nilai yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik
yang semakin baik (continuous improvement) untuk kesejahteraan masyarakat.

4.

Warna dasar biru dengan bingkai perisai melambangkan keteguhan dalam melaksanakan tugas
berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, dengan selalu mengembangkan inovasi dan improvement
yang berkelanjutan.

5.

Tulisan “Indonesian Treasury Review” pada bagian atas bingkai menunjukkan nama Jurnal Ilmiah
Perbendaharaan, yang merupakan jurnal ilmiah dengan tema sentral pengkajian di bidang:
Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik.

6.

Motto pada logo bertuliskan Bahasa Latin [L.]: ⌜adæquatio intellectûs nostri cum rê⌟ yang diterjemahkan
dalam Bahasa Inggris [Eng.]: ⌜conformity of our minds to the fact⌟; yang dalam Bahasa Indonesia
merupakan ⌜kesesuaian antara apa yang kita pikirkan terhadap fakta⌟. Motto ini digunakan dalam
epistemology [Cabang Ilmu Filsafat tentang hakikat ilmu pengetahuan] terkait pemahaman [Eng.]: ⌜the
nature of understanding⌟ : adalah fenomena alamiah tentang paham/ persepsi/ pengetahuan/ pemikiran
rasional.
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Petunjuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah
1. Persyaratan penulisan Karya Tulis Ilmiah untuk dapat diterima/ dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah
Perbendaharaan adalah:
a. Menyampaikan Karya Tulis Ilmiah baik dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
b. Surat pernyataan orisinalitas Karya Tulis Ilmiah yang bermaterai Rp6.000,00 yang menjelaskan bahwa
Karya Tulis Ilmiah berkenaan merupakan hasil karya sendiri/ tidak merupakan plagiat baik sebagian
maupun seluruhnya, dan karya tulis tersebut belum pernah dipublikasikan/ sedang dalam proses
publikasi pada jurnal/ media manapun;
c. Menyampaikan Lembar Penjelasan Karya Tulis Ilmiah;
d. Formulir Identitas Penulis (Curriculum Vitae);
Format formulir pada huruf a s.d. d sebagaimana terlampir.
2. Karya Tulis Ilmiah yang diajukan diketik dengan program Microsoft Word atau program pengolah kata
sejenis dan disimpan dalam format docx berikut ketentuannya:
a. Menggunakan huruf Cambria, ukuran 10, judul menggunakan huruf Cambria ukuran 14, spasi tunggal;
b. Dicetak pada kertas A4 dengan jumlah 10 s.d. 25 halaman, margin atas 2,5 cm, bawah 2 cm, kanan 2
cm, dan kiri 2,5 cm;
c. Diserahkan dalam bentuk hardcopy/ cetak sebanyak 1 eksemplar beserta softcopy-nya yang dapat
dikirimkan melalui e-mail ke alamat: jurnal.djpbn@gmail.com.
3. Karya Tulis Ilmiah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Sistematika Karya Tulis Ilmiah hasil
penelitian adalah:
a. Judul
Penulisan judul tidak lebih dari 14 kata, dicetak dengan huruf kapital, center, Cambria 14, Bold.
b. Nama Penulis
Nama Penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan penelitian.
Dalam hal Karya Tulis Ilmiah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama
atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis utama wajib mencantumkan
alamat korespondensi dan/ atau alamat e-mail.
c. Abstrak disertai kata kunci
1. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Panjang
masing-masing abstrak tidak lebih dari 250 kata dalam Bahasa Indonesia dan 200 kata dalam
Bahasa Inggris yang disertai dengan 3-5 kata kunci. Abstrak minimal berisi judul, tujuan, metode
dan hasil penelitian.
2. Penulisan Abstrak yang berbahasa Inggris mengacu pada kaidah penulisan abstrak karya ilmiah
yang berlaku umum secara internasional. Dalam hal penerjemahan abstrak bahasa Indonesia ke
dalam bahasa Inggris, penulis tidak diperkenankan melakukan copy-paste langsung dari software/
aplikasi/ web penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi, dalam hal terdapat kesulitan dalam
melakukan penerjemahan, direkomendasikan menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun
biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab Penulis Karya Tulis
Ilmiah.
d. Pendahuluan
Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan (jika dipandang
perlu) organisasi penulisan Karya Tulis Ilmiah.
e. Kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis
Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk
mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset.
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f. Metode riset/ penelitian
Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan
metode analisis data.
g. Hasil dan pembahasan
Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan.
h. Kesimpulan
Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau
berupa intisari hasil pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf.
i. Implikasi dan keterbatasan
Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan peneliti
untuk riset yang akan datang.
j. Daftar Pustaka
Memuat sumber-sumber pustaka atau referensi yang dikutip di dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah.
Hanya sumber yang dijadikan referensi dalam karya tulis ilmiah yang dimuat dalam daftar referensi ini.
Untuk keseragaman penulisan, Daftar Pustaka ditulis sesuai dengan format American Psychological
Association (APA).
k. Lampiran
Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan.
4. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan
Karya Tulis Ilmiah atau merujuk pada peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor
04/E/2012. Karya Tulis Ilmiah berbahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia Yang Disempurnakan dan istilah-istilah yang telah dibakukan oleh Pusat Bahasa.
5. Semua Karya Tulis Ilmiah ditelaah secara anonim oleh Dewan Redaksi dan Mitra Bestari (peer-reviewer)
yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi Jurnal ITRev menurut bidang kepakarannya. Penulis Karya Tulis Ilmiah
diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan atau revisi Karya Tulis Ilmiah atas dasar rekomendasi/
saran dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. Kepastian pemuatan atau penolakan Karya Tulis Ilmiah akan
diberitahukan secara tertulis.
6. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan, penggunaan software/ aplikasi komputer untuk
pembuatan Karya Tulis Ilmiah atau hal lainnya yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
yang dilakukan oleh Penulis, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul, menjadi tanggung jawab
penuh Penulis Karya Tulis Ilmiah.
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SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama Penulis Karya Tulis Ilmiah

: …………………………………………...…………

NIP / NRM/ No. Identitas Lain

: ……………………………….……………..………

Pangkat / Golongan (jika ada)

: ………………………………………...……………

Jabatan

: …………………………………………...…………

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya susun dengan judul:

JUDUL MENGGUNAKAN HURUF TEBAL DAN KAPITAL

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari karya tulis orang/ lembaga lain.
Karya tulis ini juga belum pernah dipublikasikan pada jurnal atau media lain dan akan diserahkan kepada
Indonesian Treasury Review untuk digandakan, diperbanyak dan/atau disebarluaskan. Apabila dikemudian hari
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana
diperlukan.

…………….., ………………………..…..
Pembuat Pernyataan
Materai
Rp6.000
...………………………………………

Catatan:
Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: jurnal.djpbn@gmail.com
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FORMULIR
CURRICULUM VITAE PENULIS JURNAL ILMIAH PERBENDAHARAAN

Nama Lengkap
NIP/NRM
Tempat/Tgl Lahir
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Organisasi
NPWP
E-mail
No. HP
No. Rekening

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Foto
4x6

Bank …

Cabang …

Pendidikan Terakhir
Jenjang

Program Studi

Universitas

Tahun Lulus

Riwayat Pekerjaan
Jabatan

Unit Organisasi

Periode

Prestasi/ Penghargaan/ Award

Riwayat Tulisan yang Pernah Dimuat

Catatan:
Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: jurnal.djpbn@gmail.com
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LEMBAR PENJELASAN KARYA TULIS ILMIAH
Judul Karya Tulis

Beri tanda (√) pada ⊡ yang telah disediakan sesuai keadaan yang sebenarnya:
a.

Jenis Artikel
 Penelitian ini telah dilaksanakan dan berproses sejak (tanggal/bulan/tahun) ___________________________
sampai dengan (tanggal/bulan/tahun) ______________________________________________________________________

b.

Hubungan dan relevansi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
 Merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh pihak manapun.
 Ringkasan/ Short version Skripsi/ Thesis/ Disertasi karya sendiri dengan judul
___________________________________________________________________________________________________________________
 Merupakan kajian lanjutan atas Karya Tulis Ilmiah sendiri yaitu (judul, kota penerbit: penerbit,
tahun)
_______________________________________________________________________________________________________
dengan perubahan pada _______________________________________________________________________________________
 Merupakan kajian lanjutan atas Karya Tulis Ilmiah pihak lain yaitu (judul, kota penerbit: penerbit,
tahun) _________________________________________________________________________________________________________
dengan perubahan pada _______________________________________________________________________________________
 Lainnya, sebutkan: _____________________________________________________________________________________________

c.

Tempat penulis melakukan Penelitian/Pemikiran pada artikel ini
 Dilaksanakan di (tempat/negara) ____________________________________________________________________________

d.

Pelaksanaan penelitian pada artikel ini merupakan bagian dari
 Pendidikan program _______________________________________________________________ (nama program studi)
di ____________________________________________________________________________ (nama Universitas dan Negara)
 Lainnya, yaitu __________________________________________________________________________________________________

e.

Sumber pembiayaan dalam melakukan Penelitian pada artikel ini adalah
 Sendiri __________________________________________________________________________________________________________
 Lainnya, yaitu __________________________________________________________________________________________________

Dengan ini saya menyatakan bahwa: data yang Saya isi pada formulir ini adalah benar adanya dan tanpa
rekayasa. Apabila dikemudian hari pernyataan Saya terbukti tidak benar, maka Saya bersedia menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
………….., ……..…………………….
Penulis Artikel,

……………………………………

Catatan:
Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: jurnal.djpbn@gmail.com
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Etika Penulisan Jurnal ITRev
a. Standar Penulisan
Penulis Karya Tulis Ilmiah (scientific article) diharuskan menyajikan naskah karya tulis dengan
penggunaan metode ilmiah, disajikan dengan dukungan data yang valid, akurat dan menggunakan analisis
data untuk menyajikan suatu informasi yang dapat diterima secara akademis. Disamping itu, Karya Tulis
Ilmiah hendaknya disampaikan dengan didukungan referensi yang memadai sehingga memungkinkan
pembaca karya dimaksud melakukan replikasi (penelitian untuk menjawab penelitian yang sama,
diantaranya dengan maksud merefutasi/ menggugurkan teori dengan rancangan yang lebih kuat). Secara
prinsip, Penulis dilarang melakukan tindakan yang tidak etis/ tidak dapat diterima oleh values publik
akademis dalam melakukan pengkajian/ penulisan Karya Tulis Ilmiah, sebagai contoh: melakukan
tindakan plagiarisme, penipuan, menyajikan naskah akademis yang tidak akurat, dan tindakan lain yang
tidak/ kurang etis.
b. Akses Data Penelitian
Penulis, dalam situasi dan kondisi tertentu dapat diminta oleh pihak Editor untuk menyediakan data
mentah/data yang belum diolah dan data setelah diolah untuk keperluan pelaksanaan penelaahan. Untuk
hal yang sama, Penulis harus dapat menyediakan akses kepada publik untuk keperluan klarifikasi atas
akurasi data. Penulis harus dapat menjelaskan secara teknis data yang dipergunakan dalam hal terdapat
pihak-pihak yang mempertanyakan akurasi data, sehingga Penulis harus menyimpan data dimaksud
dalam jangka waktu yang wajar setelah publikasi dilaksanakan.
c. Orisinalitas dan Plagiarisme
Penulis harus memastikan bahwa hasil kerja yang disajikan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah merupakan
hasil kerja yang original, dan dapat diterima/ diakui oleh semua pihak. Dalam hal menyampaikan suatu
kutipan atas hasil karya/ statement pihak lain, maka Penulis diwajibkan menyampaikan referensi yang
akurat sehingga tidak menyalahi ketentuan terkait pelanggaran hak cipta. Dalam prakteknya, terdapat
berbagai macam bentuk plagiarisme, diantaranya: menyalin/ menulis kembali bagian yang secara
substantif merupakan hasil karya orang lain tanpa menyebutkan referensi yang seharusnya atau
melakukan klaim atas hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Hal yang sama diberlakukan untuk
kasus self-plagiarism atau oto-plagiarisme yaitu mengutip hasil atau statement hasil karya sendiri yang
sudah dipublikasikan tanpa menyebutkan sumbernya.
d. Ketentuan Pengiriman Tulisan
Penulis tidak diperkenankan melakukan publikasi/ proses publikasi suatu naskah Karya Tulis Ilmiah yang
sama kepada lebih dari satu jurnal/ media yang lain. Untuk itu, Penulis diwajibkan memberikan
pernyataan di atas meterai Rp6.000,00 yang menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah tersebut merupakan
karya tulis original dan tidak sedang/pernah dipublikasikan pada jurnal/ media lainnya.
e. Pencantuman Sumber Referensi
Penulis diwajibkan memuat/ menyampaikan pengakuan dengan benar atas hasil karya orang lain pada
Karya Tulis Ilmiah berkenaan. Penulis dalam hal ini menyebutkan publikasi yang berpengaruh dalam
penyusunan karyanya. Informasi yang diperoleh secara pribadi, seperti halnya interview, korespondensi
atau diskusi dengan pihak ketiga, tidak boleh dipergunakan atau dilaporkan tanpa izin tertulis dari sumber
informasi berkenaan.
f. Authorship Tulisan
Adanya penegasan para pihak yang memberikan kontribusi signifikan (authorship) dalam penulisan Karya
Tulis Ilmiah. Penulis adalah orang yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap konsepsi, desain,
metode penelitian, eksekusi di dalam penulisan, atau interpretasi dalam suatu pengkajian, semua pihak
dalam memberikan kontribusi signifikan dicantumkan sebagai co-author. Penulis korespondensi harus
memastikan bahwa semua co-author telah dicantumkan dalam naskah Karya Tulis Ilmiah, dan semua coauthor telah membaca dan menyetujui versi akhir atas karya tersebut serta telah menyetujui pengajuan
naskah untuk publikasi.
g. Kesalahan dalam Tulisan yang Dipublikasikan
Dalam hal Penulis menemukan suatu kesalahan yang signifikan atau ketidaktepatan atas karya yang telah
dipublikasikan, maka Penulis bertanggung jawab untuk memberitahukan kesalahan tersebut kepada
Editor. Hal yang dapat/ dimungkinkan untuk dilakukan adalah Penulis bekerjasama dengan Editor
melakukan penarikan kembali atau memperbaiki tulisan tersebut. Jika sumber informasi atas suatu
permasalahan/ kesalahan tersebut berasal dari pihak ketiga, maka Penulis bertanggung jawab untuk
dapat menarik kembali/ melakukan koreksi atas tulisan tersebut atau memberikan bukti kepada Editor
terkait ketepatan karya ilmiah dimaksud.

