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Abstrak: Adanya Aloksi Dana Desa meningkatnya pendapatan 

masyarakat yang akhirnya mampu mensejahterakan kehidupan 

masyarakat. Kemudian kita kembali melihat bagaimana hasil dari 

kerja keras pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut, Apakah 

mampu mempergunakan bantuan dengan baik dan berdaya guna bagi 

masyarakat serta tercapainya tujuan dari dana desa itu sendiri. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan 

menganalisis bagaimana Penerapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

pada Desa Asinua dan untuk mengetahui dan menganalisis 

bagaimana efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada Desa 
Asinua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan ADD yang dilakukan 

oleh Pemerintah Desa Asinua telah mengikuti aturan petunjuk teknis 

yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan. Kemudian 

efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan 

Program Pembangunan pada Desa Asinua sudah Efektif dari segi 

realisasi anggaran. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Sigma: Journal of Economic and Business. 

All rights reserved 

 

How to cite (APA Style): 

Baheri, J., Mariani. L.  Analisis Penerapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas 

Program Pembangunan Pada Desa Asinua Kabupaten Konawe.  

Sigma: Journal of Economic and Business, 2(2).

http://journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb


 
2                                        Baheri dan Mariani./ Analisis Penerapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dal..... 

PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan 

peningkatan pelaksanaan Pembangunan  Nasional  

agar  laju pembangunan daerah serta laju 

pembangunan desa dan kota semakin seimbang. 
Salah satu upaya  pemerintah  untuk  membangun 

Indonesia yang lebih baik yaitu dengan adanya 

Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014 

tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa  

pemerintah di  daerah  diberi kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya 

sendiri baik dari segi perencanaan, pembiayaan 

maupun dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini 

pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh 

dalam penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan 

pelaksanaan hingga pembiayaan. Hal ini didukung 
dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa yang lebih dikenal dengan 

Undang-Undang Desa. 

Beberapa tujuan dari Undang-Undang Desa 

terdapat pada pasal 4 diantaranya yaitu memajukan 

perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 

kesenjangan pembangunan nasional dan 

memperkuat masyarakat Desa sebagai  subjek  

pembangunan.  Dalam rangka meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintah desa menuju 

tercapainya otonomi desa untuk menciptakan   

Desa   Mandiri,   perlu   adanya upaya untuk 
menata, mengelola, menggali dan menggerakkan 

seluruh potensi yang ada di masyarakat  dengan  

memberikan  bantuan berupa Alokasi Dana Desa 

(ADD). 

Undang-Undang Desa yang didukung 

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang  

Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan 

Pemerintah No. 60 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi 

dasar terkait dengan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. 

Dengan  demikian  desa  sangat  berperan penting 

dalam mendukung kesuksesan Pemerintahan 

Nasional. 

Melalui Undang-Undang Nomor 6 tentang 

Desa tersebut posisi desa bisa menjadi “arena” 

pelaksanaan program pembangunan dari 
pemerintah, tidak seperti dulu lagi yang hanya 

sebatas sebagai “lokasi” program pembangunan. 

Dengan begitu desa akan menyelenggarakan 

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 

masyarakat sendiri   secara   penuh.   Desa   akan   

menjadi subjek pembangunan bukan lagi objek. 

Undang-Undang Desa telah menempatkan  

desa  sebagai  organisasi campuran (hybrid) antara 

masyarakat berpemerintahan (self governing 

community) dengan pemerintahan local (local self 

government). Dengan begitu, sistem pemerintahan 

di Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau 

pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala 

kewenangannya (authority). Karena adanya 

kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan 

otonomi desa harus ditunjang   dengan   
tersedianya   dana   yang cukup. Karena 

pembiayaan atau keuangan merupakan faktor 

esensial dalam mendukung penyelenggaraan 

otonomi desa, seperti halnya pada 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk 

meningkatkan kemandirian desa melalui program 
dan kegiatan terkait pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat  desa.  Kemudian  

sesuai  pasal  72 ayat (1) huruf d Undang-Undang 

No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan 

bahwa salah satu pendapatan desa bersumber dari 

alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota. 

Selanjutnya pada ayat (4) menyatakan bahwa 

alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 

APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. 
Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan  kepada  

Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten kepada 

Desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan 

dan menjamin adanya pemerataan 

Seiring  diberlakukannya  Undang- undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang 

menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana 

selanjutnya pemerintahan desa mengelola 

keuangan dan mempertanggungjawabkannya. Dan 

diikuti Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 

pasal 2  menyatakan  bahwa  Dana  Desa  dikelola 
secara tertib, taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan,  efisien,  ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 

mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. 

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

tersebut  keefektifan  menjadi  salah  satu  hal yang 

perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa 

untuk program atau kegiatan yang sesuai dengan 

tujuan dana desa. Untuk apa suatu   kebijakan   

dijalankan   apabila   tidak efektif dalam 
membantu mengatasi berbagai masalah  di  bangsa  

ini.  Terkhusus  masalah yang  ada  dalam Desa  

dimana  Desa  saat  ini merupakan subjek 
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pembangunan dan diberi kewenangan  untuk  

mengelola  sendiri keuangan Desanya. 

Efektivitas menjadi suatu hal yang penting 

dalam melihat berhasil atau tidaknya suatu 

program dari kebijakan yang telah disepakati 

bersama. Seperti yang dikemukakan oleh Martani 

(2015) dapat dinyatakan sebagai tingkat 

keberhasilan organisasi dalam usaha untuk 

mencapai tujuan atau sasarannya. Dalam 

permasalahan ini efektivitas dana desa bukan 
tentang meminimalkan biaya tetapi tentang 

bagaimana program dari dana desa dapat maksimal 

diberikan kepada masyarakat desa. Efektivitas  

juga  dapat  menjadi  sebuah pengukur suatu 

kebijakan benar-benar bermanfaat   dalam   

mengatasi   permasalahan yang ada. Khususnya di 

Indonesia salah satu permasalahan yang sedang 

dihadapi adalah rendahnya kesejahteraan 

masyarakat pedesaan. Sehingga dengan 

diterapkannya sistem akuntansi keuangan desa 

diharapkan semua aktivitas pemerintah desa dapat 
dijalankan dengan efisien, sesuai dengan 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah desa. 

Sistem akuntansi keuangan yang di maksud  

adalah  suatu  sistem  akuntansi keuangan yang 

diterapkan secara menyeluruh. Sistem akuntansi 

keuangan dalam sebuah instansi pemerintah 

merupakan suatu hal yang penting untuk 

diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan 

dapat digunakan sebagai alat pengatur dan 

pengendali untuk seluruh kegiatan   keuangan.   
Pengelolaan   keuangan desa merupakan suatu 

kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. 

Selanjutnya  untuk  dapat  mencapai tujuan 

dari Undang-Undang Desa yang telah ditetapkan 

tersebut maka pemerintah desa melalui RPJMDes 

membuat program-Program yang berkaitan dengan 

Pembangunan Infrastruktur desa dan 

pemberdayaan masyarakat  desa.  Dalam  hal  ini  

pemerintah desa membuat program dengan melihat 

kebutuhan urgent dari desa tersebut. Yang menjadi   

perhatian   dalam   hal   ini   adalah program yang 
telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat 

memberi dampak pada peningkatan ekonomi 

masyarakat sehingga meningkatkan  Pendapatan  

Asli  Daerah tersebut sehingga mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu desa yang diharapkan dapat 

melaksanakan program pembangunan desanya 

secara   efektif   adalah   Desa   Asinua   yang 

terletak pada wilayah Kabupaten Konawe. Dengan  

jumlah  penduduk  tercatat  sebanyak 

337  Kepala  Keluarga  (KK)  atau  1335  
jiwa yang   tersebar   di   empat   dusun.   Kondisi 

geografis  dan  besarnya  penduduk  tentu menjadi 

perhatian dengan besarnya anggaran Alokasi Dana 

Desa yang diterima oleh Desa Asinua. 

Seharusnya pemerintah desa sebagai 

pengelola keuangan desa dituntut agar dapat 

mengelola dana tersebut secara transparan dan 

akuntabel   sesuai   ketentuan.   Namun   dalam 

praktiknya pengelolaan keuangan desanya belum 

dilaksanakan dengan baik dikarenakan sumber 

daya manusia atau aparat desa yang mengelola 

keuangan desa belum kompeten di bidangnya 
dalam hal menangani pengelolaan keuangan desa, 

hal tersebut dipastikan dari pendidikan aparatur 

desa seperti bendahara, sekretaris   desa   dan   

kepala   desa,   rata-rata adalah lulusan SMA dan 

telah berusia lanjut di atas 45 tahun. 

Selain itu Pemerintah desa sebaiknya 

bersinergi dengan masyarakat dalam pelaksanaan   

program   atau   kegiatan   dalam artian bahwa 

masyarakat harus berperan aktif agar dapat 

tercapai kata efektif dan efisien dalam pengelolaan 

keuangan desa tersebut. Padahal  jika  diperhatikan  
beberapa  potensi yang ada di Desa Asinua 

meliputi pertanian, perkebunan   dan   peternakan.   

Potensi   yang cukup baik di Desa Asinua, 

ditambah lagi adanya bantuan Aloksi Dana Desa. 

Adanya  Aloksi  Dana  Desa meningkatnya 

pendapatan masyarakat yang akhirnya mampu 

mensejahterakan kehidupan masyarakat. 

Kemudian kita kembali melihat bagaimana hasil 

dari kerja keras pemerintah desa dalam mengelola 

dana tersebut, Apakah mampu mempergunakan 

bantuan dengan baik dan berdaya guna bagi 
masyarakat serta tercapainya tujuan dari dana desa 

itu sendiri. Kemudian  berdasarkan  hasil  

wawancara dengan Sekretaris Desa mengatakan 

bahwa dengan pengelolaan keuangan desa 

memang masih  kurang  maksimal  dikarenakan 

kurangnya   pengetahuan   bagi   aparat   desa 

tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa 

yang baik dan transparan.  

 

2.   KAJIAN TEORI  

2.1. Desa 

Desa   adalah   bentuk   pemerintahan 

terkecil yang ada di negeri ini (Hasbudin, dkk 

2015 : 01). Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah yang  

berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan  

asal-usul  dan  adat  istiadat setempat  yang  

diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-

Undang Nomor. 32 Tahun 2004  tentang  

Pemerintahan  Daerah  pasal  1 ayat 12). 
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Undang-Undang  No.  6/2014  tentang 

Desa pada pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa 

adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat  hukum  yang memiliki  batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam 

sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pemerintah desa merupakan sebuah 

organisasi. Oleh karena itu didalam pemerintahan 

desa terdapat lembaga organisasinya, oleh karena 

itu desa memiliki kewenangan di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan adat istiadat desa. 

Perubahan tata hubungan desa dengan 

pemerintahan supra desa, juga membawa 

perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan 

politik di level desa. Sedangkan menurut   

Undang-Undang   Nomor   6   Tahun 2014, pasal 

1 ayat 2 mengatakan bahwa Pemerintahan desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Landasan pemikiran dalam mengenai 

pemerintahan desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat 

(1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat   berdasarkan   

prakarsa   masyarakat, hak asal usul,  dan/atau  

hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2.2. Akuntansi Desa 

Akuntansi  desa  menurut  (Sujarweni, 

2015:17)   dalam   (Muhammad   Iqra,   2017) 

adalah pencatatan dari proses transaksi yang 

terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota 

kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan 

keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi   

dalam   bentuk   laporan   keuangan yang di 

gunakan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan Desa. 

Hasil proses akuntansi adalah berupa 

laporan keuangan. Begitu juga dengan akuntansi 

desa maka akan menghasilkan laporan keuangan 

desa yang formatnya telah diatur   dalam   

Permendagri   No.113   Tahun 2014. Laporan 

keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh 

pemerintah desa meliputi : format perencanaan 

peraturan desa tentang APBDesa, buku pembantu 

kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan surat 

permintaan pembayaran, surat pernyataan 

pertanggungjawaban belanja, laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes pada semester pertama dan 

semester akhir tahun, serta laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa. 

Keuangan desa berdasarkan Undang-

Undang nomor 6 tahun 2014 adalah semua hak 

dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 

uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan 

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban desa.     Sedangkan 

pengelolaan keuangan Desa berdasarkan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 meliputi 

Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, 

Pertanggungjawaban, Pembinaan  Dan 

Pengawasan      Keuangan desa. Proses 

pengelolaan keuangan desa berjalan selama 1 

(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari 

sampai dengan tanggal 31 Desember. 

2.3. Pendapatan Desa 

Pendapatan    desa    meliputi    semua 

pendapatan desa yang terdiri dari: Pendapatan 

Asli Desa (PAD). Dana Desa (DD) Bagi hasil 

pajak kabupaten, Bagian dari retribusi kabupaten,  

Alokasi  Dana  Desa  (ADD), Bantuan  keuangan  

dari  pemerintah, Pemerintah  provinsi,  

Pemerintah  kabupaten dan lainnya, Hibah dan 

Sumbangan pihak ketiga. 

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) 

a. Hasil Usaha Desa 

Hasil usaha desa adalah jenis usaha  

yang  meliputi  pelayanan ekonomi desa 

seperti usaha jasa yang meliputi usaha jasa 

keuangan, jasa angkutan  darat  dan  air,  

listrik  desa, dan  usaha  lain  yang  sejenis, 
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Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi 

desa, Perdagangan hasil pertanian meliputi 

tanaman pangan, Perkebunan,   Peternakan,   

Perikanan dan Agrobisnis, Industri dan 

kerajinan rakyat. Yang tergolong badan 

hukum dapat  berupa  lembaga  bisnis,  yaitu 

unit  usaha  yang  kepemilikan sahamnya   

berasal   dari   pemerintah desa dan 

masyarakat seperti usaha mikro kecil dan 

menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan 

(usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan 

kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis 

masyarakat, lembaga perkreditan desa, dan 

sebagainya). 

b. Hasil Kekayaan Desa 

Hasil kekayaan desa yang dimaksud 

meliputi tanah Kas desa, Pasar desa, 

Bangunan desa, Obyek rekreasi/wisata yang 

dikelola pemerintah desa dan lain-lain yang 

diperoleh atas beban APBN desa/daerah, 

barang yang berasal dari perolehan lainnya 

atau dari pihak ketiga, barang diperoleh dari 

hibah/sumbangan atau sejenis, barang yang 

diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan 

peraturan perundangan, hak desa dari dana 

perimbangan, pajak daerah dan retribusi 

daerah, hibah dari pemerintah, pemerintah 

provinsi, pemerintah  kabupaten, hibah dari 

pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat  

dan  hasil  kerja sama  desa. serta hasil 

swadaya dan partisipasi masyarakat dan lain-

lain pendapatan desa yang sah. 

2. Alokasi Dana Desa (ADD) 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 72  Tahun 2005 Tentang Desa, 

alokasi dana desa merupakan bagian dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang   

diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling  

sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya 

untuk desa secara proporsional. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 

Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa disebutkan  bahwa  alokasi  dana  

desa  berasal dari  APBD  kabupaten/kota  yang  

bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % 

(sepuluh persen). Alokasi Dana Desa (ADD) 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling 

sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi 

dana alokasi khusus. 

 

2.4. Pengelolaan Keuangan Desa 

Peraturan Menteri dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa  

adalah  keseluruhan  kegiatan yang meliputi 

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan 

rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi 

antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. 

Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan 

asas-asas   transparan, akuntabel, partisipatif serta  

dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin 

anggaran.  Rangkaian  dan  asas  pengelolaan 

keuangan    desa harus dilaksanakan dan 

dipenuhi oleh  setiap desa agar penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan 

masyarakat   desa dapat berjalan sesuai dengan 

rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang 

sejahtera dapat diwujudkan. 

 

1. Akuntabilitas 

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah 

dalam bahasa Inggris accountability yang berarti  

pertanggungjawaban atau keadaan untuk 

dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk 

diminta pertanggungjawaban. Dimana 

akuntabilitas berfungsi seluruhnya komponen 

penggerak jalannya kegiatan perusahaan sesuai 

tugas dan kewenangannya masing-masing. 

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya, melalui surat media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 

periodik. Mardiasmo (2006:83). 

Akuntabilitas sendiri juga dapat diartikan 

sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-

individu atau penguasa yang dipercayakan untuk 

mengelolah sumber- sumber daya publik dan 
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yang bersangkutan dengannya untuk dapat 

menjawab hal-hal yang menyangkut 

pertanggungjawabannya. 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

memberikan proses pertanggungjawaban dan 

menjawab serta menjelaskan atas perilaku 

tindakan  mengenai  kinerja seseorang/pemimpin 

di dalam suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau yang berwenang dalam 

meminta sekaligus mengetahui 

pertanggungjawaban berupa laporan dengan 

prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan   

keuangan Dana Desa mutlak harus 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, 

dan merupakan hal yang penting untuk menjamin 

terlaksananya proses tahapan   pengelolaan   

keuangan   Dana   Desa yang tertera dalam 

Permendagri No 113 Tahun 2014. 

2. Pembangunan Desa 

Pembangunan merupakan konsep 

normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan 

tujuan untuk   mencapai apa  yang disebut 

sebagai  realisasi  potensi  manusia. 

Pembangunan tidak sama maknanya dengan 

modernisasi, jika kita memahami secara jelas 

mengenai makna sesungguhnya dari hakikat 

pembangunan itu sendiri. 

 Halim (2004) pembangunan bukan hanya 

fenomena semata, namun pada akhirnya 

pembangunan tersebut harus melampaui sisi 

materi dan keuangan dari kehidupan manusia 

bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan 

kembali dengan dasar mengurangi atau 

menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan 

pengangguran dalam konteks pertumbuhan 

ekonomi atau ekonomi negara yang sedang 

berkembang. 

Pembangunan Desa merupakan bagian 

dari pembangunan nasional dan pembangunan 

Desa  ini  memiliki  arti  dan  peranan  yang 

penting dalam mencapai tujuan nasional, karena  

Desa  beserta  masyarakatnya merupakan basis 

dan ekonomi, politik, sosial budaya dan 

pertahanan keamanan. Adapun definisi 

pembangunan desa menurut para ahli adalah 

sebagai berikut: 

Kartasasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat 

pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri 

yang merupakan titik pusat dari segala upaya 

pembangunan dan yang akan dibangun adalah 

kemampuan dan kekuatannya sebagai  pelaksana  

dan  yang  akan  dibangun adalah kemampuan dan 

kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak 

pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan 

desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama 

pemerintah terutama dalam memberikan 

bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan 

pengawasan agar dapat  ditingkatkan kemampuan 

masyarakat      dalam usaha menaikan taraf hidup 
dan kesejahteraannya. Suparno (2009) menegaskan 

bahwa pembangunan  desa  dilakukan  dalam  

rangka imbang  yang  sewajarnya  antara  

pemerintah dengan   masyarakat. Kewajiban 

pemerintah adalah menyediakan prasarana-

prasarana, selebihnya  disandarkan  kepada  

kemampuan masyarakat  itu  sendiri.  Proses  

pembangunan desa  merupakan  mekanisme  dari  

keinginan masyarakat yang dipadukan dengan 

masyarakat. 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

meningkatkan efektivitas program pembangunan 

desa, yakni Desa Asinua Kecamatan Unaaha 

Kabupaten Konawe Tahun 

2017. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

1.  Jenis Data 

Jenis  data  yang  dipergunakan  dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Data   Kualitatif   yaitu   data   yang berupa 

informasi tentang sejarah singkat pemerintah 

desa, struktur organisasi, dan kegiatan-kegiatan 

operasional pada Desa Asinua yang tidak 

berbentuk angka-angka. 

b. Data Kuantitatif yaitu data yang berupa angka-

angka yang diperoleh langsung dari Desa 

Asinua seperti data rencana anggara desa, 

laporan keuangan, dan bukti-bukti pengeluaran. 

2.  Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan 

adalah: 

a. Data  primer  yaitu  data  yang diperoleh 

langsung dari objek tempat penelitian dalam 

hal ini adalah Desa Asinua. Data yang 

dimasukkan ialah berupa data yang 

bersangkutan dengan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh 
secara tidak langsung, berupa data laporan 

keuangan desa. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Wawancara  atau  interview  yaitu  data 

yang diperoleh melalui tanya jawab 

langsung dengan Kepala dan sejumlah 

perangkat  desa  yang  berhubungan dengan 

objek penelitian. 

b. Dokumentasi  yaitu  pengambilan  data yang 

didokumentasikan dalam bentuk laporan 

pembiayaan anggaran desa atau bentuk lain 

secara tertulis. 

3.3. Analisis Data 

Teknik analisis data dari penelitian ini 

adalah dengan analisis deskriptif. Dimana 

penelitian  ini  mencoba  menganalisis Penerapan 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan 

dengan  menyoroti pengelolaan pendapatan desa 

dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). 

Kemudian melihat apakah penerapan pengelolaan 

keuangan terhadap ADD tersebut yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban telah 

dijalankan dengan baik sebagai upaya 

meningkatkan efektifitas program pembangunan 

pada Desa Asinua. 

Langkah awal sebelum melakukan analisis 

data, peneliti perlu memahami teori Akuntasi 

keuangan desa dan penerapannya. Setelah 

peneliti memahami teori tersebut perlu dilakukan 

analisis dengan menggunakan data- data yang 

telah didapatkan. Data yang didapatkan dari 

penelitian ini merupakan data kualitatif dan data 

kuantitatif hasil dari wawancara, analisis 

dokumentasi serta dari hasil observasi. 

3.4. Definisi Operasional Variabel 

1. Akuntansi Keuangan Desa adalah seluruh 

pencatatan dari proses transaksi yang 

terjadi di desa Asinua. 

2. Pengelolaan Keuangan yaitu keseluruhan 

kegiatan yang meliputi Perencanaan, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan 

Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

Asinua 

3. Efektivitas Program Pembangunan yaitu 

kemampuan Pemerintah Desa Asinua 
dalam merealisasi Alokasi Dana Desa 

untuk melaksanakan program 

pembangunan yang telah direncanakan. 

 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa 

Asinua 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi 

Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana 

Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten 

sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan  ADD  

meliputi  Proses Perencanaan, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung 

Jawaban.  Semua proses ini dijalan oleh 

Pemerintah Desa didampingi oleh Tim 

Pendamping Kecamatan. Tidak hanya itu, 

masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam 

pengawasan ADD. 

Sebelum Merencanakan Alokasi Dana 

Desa (ADD), terlebih dahulu dilakukan 

penentuan besaran ADD. Penentuan besarnya 

Dana ADD yang akan diterima setiap desa di 

Kabupaten Konawe ditentukan berdasarkan 

penghitungan ADD Minimal dan ADD 

Proporsional. ADD Minimal merupakan dana 

yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara 

merata kepada seluruh desa se- Kabupaten 

Konawe. Sedangkan ADD Proporsional   

ditentukan   berdasarkan   nilai bobot Desa yang 

ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi 

Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan 

Bupati. 

Khusus untuk Alokasi Dana Desa 

Proporsional (ADDP) di hitung dengan 

memperhatikan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan 

geografis desa setiap di Kabupaten Konawe. 

Alokasi Dana Desa Minimal sebesar 60% dan 

Alokasi Dana Desa Proporsional sebesar 40%. 

Alokasi Dana Desa Proporsioanl di hitung 

berdasarkan data jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan 

geografis  yang  bersumber  dari  kementrian 

yang berwenang dan/atau lembaga yang 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan di 

bidang Statistik. 

Perhitungan efektivitas, apabila diacapai 

minimal 100% maka rasio efektivitas semakin 

baik, demikian pula sebaliknya semakin kecil 

persentase efekivitasnya menunjukkan semakin 

tidak efektif. Mengkategorikan efektifitas 
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penggunaan anggaran kedalam lima tingkat 

efektivitas seperti terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Interpretasi Nilai Efektivitas  

 
Sumber: Halim (2004) 

Berdasarkan hasil analisis realisasi 

pelaksanaan anggaran pada Desa Asinua, 

menunjukkan   bahwa   realisasi   penggunaan 

ADD    selama    tahun    2018    sebesar    Rp. 

187.934.000   dari   perencanaan   penggunaan 

ADD yang telah ditetapkan yaitu sebesar 

Rp.204.714.000. Jika dimasukkan dalam rumus 

efektivitas  maka  menghasilkan  sebagai berikut: 

Kontribusi Penggunaan Anggaran = 91,80% 

Berdasarkan hasil perhitungan, persentase 

efektivitas sebesar 91,80% artinya efektivitas 

penggunaan Alokasi Dana Desa dalam 

mewujudkan program Pembangunan pada Desa 

Asinua sudah Efektif dari segi realisasi  anggaran.  

Walaupun  efektif  dalam segi matematis, namun 

realisasi di lapangan masih terdapat hambatan-

hambatan yang dialami. 

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi   

pemerintah   Desa   Asinua   dalam proses 

Pengelolaan Alokasi Dana desa dalam 

meningkatkan   efektivitas   pembangunan   di Desa 

Asinua yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat 

dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

meningkatkan efektivitas pembangunan Di Desa 

Asinua ini yaitu Sumber daya manusia yang 

masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber 

Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa yang ada di Desa Asinua masih 

sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar 

kompetensi, baik dari kualitas pendidikan 

ataupun pengalaman kerja yang dimiliki 

perangkat Desa Asinua khususnya bendahara 

Desa Asinua hanya tamatan SMA. Hal  ini  

terbukti  dengan ketidakmampuan pelaksana 

kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 

sehingga harus menggunakan bantuan pihak 

ketiga yang bukan dari Tim pelakasana 

Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dan  juga 

bukan merupakan bagian dari Perangkat Desa 

Asinua. 

2. Informasi 

Berdasarkan hasil penelitian salah satu 

faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh 

masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota 

sehingga masyarakat tidak mengetahui sama 

sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas 

langsung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa,  

melainkan  masyarakat  hanya mengetahui bahwa 

ada dan sudah telaksananya pembangunan yang 

ada di Desa. 

Informasi yang disampaikan oleh 

pemerintah desa tarkait Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa masih kurang jelas. Selain kurangnya 

melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam 

tahapan musrembang desa pemerintah desa juga 

hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi  

dana  Desa  yang  diperoleh.  Namun tidak 

ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan 

tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, 

bagaimana   penggunaan   anggaran   

tersebut, atau bagaimana peran masyarakat 

dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa tersebut. 

3. Partisipasi Masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian setiap 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban  masih  kurang  baik, 

dimana terkait dengan masih kurangnya 

sosialisasi dalam setiap musrembang desa 

sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi 

masyarakat dikarenakan kurangnya informasi 

yang diperoleh masyarakat desa, sehingga 

berdampak pada rendahnya partisipasi dan 

pengawasan dari masyarakat desa baik secara 

lembaga  ataupun  individu  dalam  setiap 

tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kondisi 

tersebut berdampak pula belum efektifnya 

pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa dalam meningkatkan pembangunan Di 

Desa Asinua. 

Hasil penelitian terkait rendahnya 

partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh 

masyarakat seperti tersebut diatas, juga sesuai 



 

 

9 
 

Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December 2019  pp. 1-10 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldi 

(2012).  Hasil  penelitiantersebut menyimpulkan 

bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa 

Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan 

Hulu belum efektif, beberapa kendala ditemui 

seperti kurangnya partisipasi masyarakat, serta 

tidak adanya pengawasan  dari  lembaga  

masyarakat utamanya BPD Aliantan sebagai 

lembaga desa yang bertugas untuk mengawasi 

kinerja pemerintah desa. 

Selanjutnya, kurangnya partisipasi 

masyarakat baik secara lembaga maupun 

individu   dalam  Pengelolaan   Alokasi   Dana 

desa tentu sangat disayangkan. Sebab tujuan 

Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  yang 

sekaligus menjadi semangat Undang-Undang 

Desa  adalah  menciptakan  masyarakat  yang 

aktif dan mampu menjadi elemen utama dalam 

merencanakan, melaksanakan dan mengawasi 

setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di 

desa. 

Faktor–faktor penghambat diatas sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Thomas (2013) dengan judul penelitian 

Penegelolaan Alokasi Dana desa dalam upaya 

meningkatkan  pembangunan  di  Desa Sebawang   

Kecamatan   Sesayap   Kabupaten Tana Tidung. 

Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa 

Sebawang Kecamatan Sesayap   Kabupaten   

Tana   Tidung   sebagai faktor internal yang pada 

umumnya tergolong rendah, kurangnya 

koordinasi dari Kecamatan, Kantor  

Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (PMD)   dan   

Sekretariat   Daerah   Kabupaten Tana Tidung 

Bagian Keuangan masalah surat pertanggung 

jawaban (SPJ), sebenarnya aturan tentang 

pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) 

tersebut sudah jelas. 

5.  KESIMPULAN DAN SARAN  

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan  maka  penulis  menyimpulkan sebagai 

berikut :  

1. Proses Pengelolaan ADD meliputi 

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pelaporanm dan Pertanggungjawaban 

Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa Asinua telah mengikuti 

aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Namun dalam 

prosesnya masih belum optimal. Hal ini 

terlihat dari proses pelaporan dan 

pertanggungjawaban yang mengalami 

keterlambatan. Untuk proses Pelaporan 

Realisasi Penggunaan    ADD belum sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga 

menyebabkan keterlambatan pencairan Dana 

untuk tahapanberikutnya. Begitupula dengan 

Pertanganggungjawaban penggunaan ADD 

sehingga masyarakat tidak dapat 
mengevaluasi   hasil   kerja   Pemerintah desa 

dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah 

daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat 

waktu. 

 

2. Efektivitas  penggunaan  Alokasi  Dana Desa 

dalam mewujudkan program Pembangunan 

pada Desa Asinua sudah Efektif dari segi 

realisasi anggaran. Walaupun efektif dalam 

segi matematis, namun realisasi di lapangan 

masih terdapat hambatan-hambatan yang 
dialami. Faktor yang menghambat 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni   

keterbatasan   kualitas   Sumber Daya 

Manusia Aparat pemerintah Desa di Desa 

Asinua yang     rata-rata berpendidikan 

SMA/SMK. Hal ini menyebabkan kurangnya 

pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan 

Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap 

tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan 

tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai 

kesulitan dalam malaksanakan tugasnya dan 
Komunikasi masyarakat yang kurang mampu 

mengutarakan pendapat di depan umum 

. 

2. Saran  

Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka 

penulis menyarankan beberapa hal : 

1. Proses     pengeloloaan     ADD     yang 

dillakukan   oleh   aparat   Desa   Asinua 

harus mengikuti prosedur dan jadwal yang 

telah ditetapkan dalam petunjuk teknis   

pengelolaan   ADD.   Beberapa upaya yang 
perlu dilakukan yakni dalam Proses 

penggunan Anggaran  sebaiknya Pemerintah 

Desa melakukan survey terlebih dahulu 

sehingga Pembangunan yang Pemerintah 

laksanakan tepat Sasaran. Selain itu, 

Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa  

(ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kecamatan kepada aparat Desa perlu 

ditingkatkan. 

2. Aparat Desa Asinua, Masyarakat dan Seluruh 

pihak yang terkait disarankan dapat 
bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Desa 

Asinua dengan meminimalisir faktor 

penghambat dan meningkatkan faktor 

pendukung dalam pengelolaan ADD. 
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Paper type: Research Paper 

Abstrack:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
mengevaluasi Tata cara BP2RD Kota Kendari dalam menerapkan 

sistem penerimaan kas dari pajak daerah; untuk mengetahui dan 

mengevaluasi  Kelebihan dan kelemahan dari sistem penerimaan kas 

pajak daerah pada BP2RD Kota Kendari. Data penelitian ini 

diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode 

yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukan sistem akuntansi penerimaan kas pajak 

daerah pada BP2RD Kota Kendari secara keseluruhan sudah baik 

dan sudah sesuai UU No. 28 Tahun 2009 dan Surat Keputusan 

Walikota Kota Kendari No. 02 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

Kelebihan dapat dilihat pada prosedur Penerimaan Kas Pajak 

Daerah pada BP2RD Kota Kendari menggunakan sistem self 
assessment sudah baik secara keseluruhan dan sudah sesuai dengan 

Peraturan Daerah serta memudahkan wajib pajak untuk 

membayarkan sendiri pajaknya. BP2RD Kota Kendari selaku instansi 

pemungutan pajak hanya bertugas untuk mengawasi pelaporan pajak. 

Kelebihan dari official assessment yaitu wajib pajak tidak perlu 

menghitung berapa jumlah pajak yang harus dibayar, karena sudah 

dihitung oleh BP2RD Kota Kendari. Salah satu kelemahan dari self 

assessment yaitu wajib pajak tidak melaporkan pajaknya dengan 

sebenar-benarnya atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada dan 

Official assessment adalah rentan dengan adanya kecurangan 

perhitungan yang dilakukan oleh pihak BP2RD Kota Kendari. 
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1. PENDAHULUAN 

Pada saat sekarang ini, dunia ekonomi 

sudah Indonesia memiliki lingkungan legal dan 
regulasi pokok untuk desentralisasi terangkum 

dalam tiga undang-undang, yaitu UU No.22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dan 

kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia No.32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah 

berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah 

dan tugas pembantuan, diarahkan untuk 
mempercepat tercapainya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta semua 

masyaratakat, serta meningkatkan daya saing 

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah 

dalam Sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU 

No.25 Tahun 1999, secara jelas disebutkan bahwa 

desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

pemerintah kepada Daerah Otonom dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(pasal 1, huruf e, UU No. 22/1999).  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang perlu dilaksanakannya 

otonomi daerah, menuntut daerah otonom untuk 

menggali pendapatan daerah semaksimal mungkin 

guna membiayai pelaksanaan pembangunan 

daerahnya. Otonomi daerah adalah wewenang 

yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak 

daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dengan adanya Otonomi daerah 

mendorong Pemerintah Daerah Kota Kendari 

untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya. 

Dalam hal ini, pemerintah daerah Kota Kendari 

diharapkan mampu mengembangkan dan 

mengelola sendiri sumber-sumber potensi daerah 

sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Kontribusi pendapatan asli 

daerah terhadap anggaran pendapatan daerah 

digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan otonomi 

daerah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan 

semua penerimaan yang berasal dari ekonomi asli 
daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu 

dari sektor pajak daerah.  

Upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan 

bangsa seperti yang tertuang dalam pembukuan 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencapai 

masyarakat adil dan makmur baik materil maupun 

spiritual (GBHN). Pembangunan yang sedang 

dilaksanakan sekarang ini mempunyai arti sendiri 

karena memasuki era globalisasi dan perdagangan 

bebas. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih 

menyiapkan diri sehingga mampu mengantisipasi 

sedini mungkin segala kemungkinan-kemungkinan 

yang akan terjadi dalam persaingan, baik yang 

datang dari luar negeri maupun persaingan yang 

datang dari dalam negeri. Suatu negera dengan 

wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem 

pemerintahan (governance) yang baik.  

Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang Nomor 

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak 

Daerah yaitu kontribusi wajib pajak kepada daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak 

daerah merupakan pendapatan yang berasal dari 

pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang 

kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah 
melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah (BP2RD) Kota Kendari. Pajak ini meliputi 

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, 

pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air 

tanah, pajak sarang burung walet, PBB perdesaan 

perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan. Masing-masing pos pajak 

diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal 

sehingga dapat dimanfaatkan. Pemerintah daerah 

melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 
Daerah (BP2RD) Kota Kendari harus bekerja keras 

untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah 

khususnya pajak daerah kabupaten/kota. 

Penerimaan kas daerah kemudian digunakan untuk 

membiayai pembangunan daerah agar dapat 

mengurangi ketergantungan daerah dari 

pemerintah pusat dalam rangka menjalankan 

program otonomi daerah. 

Otonomi daerah mencakup pula 

kewenangan yang penuh dalam menyelenggarakan 

urusan rumah tangganya, mulai dari tahap 

perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan 
evaluasi. Konsekuensi logis dari desentralisasi 

tersebut, akan ada pelimpahan wewenang dan 

tanggung jawab dalam menggunakan dana, baik 

yang berasal dari Pemerintahan Pusat (sesuai 

dengan urusan yang telah diserahkan) maupun 

dana yang berasal dari Pemerintahan Daerah 

sendiri. Untuk pengelolaan dana yang cukup besar 

ini diperlukan juga peraturan yang lebih kongkret 

dan jelas, seperti Peraturan Pemerintah.  
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Fakta yang ada pada Badan Pengelolaan 

Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD) secara 

umum sudah baik. Namun ada beberapa pajak 

kabupaten/kota ini yang pelaksanaan pengenaan 

pajak daerah belum berjalan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga diperlukan adanya pengendalian 

terhadap aktivitas penerimaan kas daerah. Sajian 

data realisasi penerimaan kas sektor pajak pada 

Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah 
(BP2RD) Kota Kendari 3 (tiga) tahun terakhir dari 

Tahun Anggaran 2016  s.d 2018  dapat dilihat pada 

tabel berikut  : 

 

Tabel 1.1. Daftar Penerimaan Kas Pajak Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Tahun Target Realisasi 
Persentasi 

( %) 

2016 92.930.000.000 90.096.062.475 96,95 

2017 102.371.000.000 100.967.114.548 98,63 

2018 117.595.000.000 103.213.100.708 87,77 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah 

(BP2RD) Kota Kendari, 2019 

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas 

bahwa penerimaan kas pajak daerah Kota Kendari 

pada tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 tidak 

memenuhi target dari bidang Pendapatan Asli 

Daerah dengan persentase masing-masing 96,95% 

, 98,63 % dan 87,77 %  dari target yang sudah 

ditetapkan. Fenomena lain yang sering terjadi pada 

sebuah transaksi penerimaan kas adalah adanya 
perbedaan sistem yang digunakan BP2RD dengan 

Pihak terkait, sehingga terjadi ketidakcocokan 

data, permasalahan prosedur penerimaan kas dari 

pihak yang terkait, dan juga permasalahan atas 

catatan di bank. Semua fenomena ini menjadi 

pokok permasalahan tentang adanya salah catat 

baik dari pihak perusahaan itu sendiri maupun 

pihak luar, oleh karena itu pentingnya dokumen-

dokumen penerimaan kas menjadi barang bukti 

yang kuat. 

Berdasarkan uraian singkat diatas terlihat 

jelas bahwa suatu sistem yang dipersiapkan dengan 
baik dapat memberikan hasil yang berarti bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan maupun 

instansi pemerintah. Karena itu penulis merasa 

tertarik untuk mengadakan serangkaian penelitian 

dengan judul “Evaluasi Sistem Akuntansi 

Penerimaan Kas Pajak Daerah ( Studi Kasus Pada 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ( BP2RD) di 

Kota Kendari)”.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Sistem 
Pengertian Sistem menurut para ahli 

meliputi:  

Menurut Mulyadi (2016:1) Sistem pada 

dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi  

bersama - sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Jogiyanto (2009:34) Sistem dapat di 

definisikan dengan pendekatan prosedur dan 

dengan pendekatan komponen. Berdasarkan 

beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan 

bagian-bagian atau sub sistem-sub sistem yang 
disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu 

tujuan. 

2.2. Pengertian Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2016:3) Sistem 

akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan 

laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan 

oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan 
bahwa sistem akuntansi adalah suatu organisasi 

yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan 

dan transaksi perusahaan guna menghasilkan 

informasi yang diperlukan oleh manajeman 

sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas 

perusahaan /instansi dimasa yang akan datang.  

2.3. Sistem Penerimaan Kas 

 Sistem akuntansi penerimaan kas adalah 

suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan 
kegiatan penerimaan uang dan penjualan tunai atau 

dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk 

kegiatan umum perusahaan”(Mulyadi 

2013).Berdasarkan pengertian di atas yang 

dimaksud sistem akuntansi penerimaan kas yaitu 

suatu jaringan prosedur yang menangani suatu 

peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan 

terjadinya penambahan uang dalam kas yang 

berasal dari penjualan tunai maupun piutang yang 

melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan 

satu sama lain.  

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua 

sumber utama : penerimaan kas dari penjualan 

tunai dan penerimaan kas dari piutang. Penjualan 

tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara 

mewajibkan pembeli melakukan pembayaran 

harga barang lebih dahulu sebelum barang 

diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. 

Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang 

kemudian diserahkan kepada pembeli dan 

transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh 

perusahaan.  

Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai 
dibagi menjadi tiga prosedur berikut ini:  

a. Penerimaan Kas dari Over-the Counter Sale 

b. Penerimaan Kas dari COD Sales  

c. Penerimaan Kas dari Credit Card Sales  
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Sistem akuntansi penerimaan kas dari 

piutang terdiri dari :  

a. Fungsi yang terkait  

b. Dokumen yang digunakan  

c. Catatan yang digunakan  

d. Jaringan prosedur yang membentuk 

sistem  

2.4. Kas 

Menurut Erlina (2012;180) “kas adalah 

aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan 

operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang 

paling liquid karena dapat digunakan untuk 

membayar kewajiban perusahaan. kas merupakan 

alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan 

untuk membiayai kegiatan entitas”. Sedangkan 

menurut Elli (2007) “kas adalah asset lancar yang 

terdiri dari uang logam, uang kertas, dan unsur-
unsur lain yang berfungsi sebagai alat pertukaran 

dan  memberikan dasar untuk perhitungan 

akuntansi.  

2.5. Pajak Daerah 

UU N0. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, 

sebagai pengganti dari UU N0. 18 Tahun 1997 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 

Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian 

pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih 
rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah 

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak 

berdasarkan pemungutnya dibagi menjadi dua, 

antara lain sebagai berikut : 

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara. Contoh: 
PPh, PPnBM dan PBB. 

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan 

Daerah dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga daerah. Pajak daerah 

merupakan salah satu pendapatan asli daerah 

yang menpunyai kontribusi langsung bagi 

pembangunan daerah. Contoh: Pajak hotel, 

hiburan, reklame dan restoran.  

2.6. Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

Tata cara pemungutan pajak daerah atau 

sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan 

ketentuan dalam pasal 7 undang-undang pajak 

daerah yang menegaskan mekanismenya sebagai 

berikut, yaitu : 

a. Pajak daerah terhutang dipungut 

berdasarkan penetapan kepala daerah 

(Official Assesment System) 

Mekanisme pertama, pajak dibayar oleh 

wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah 

melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen 

lain yang disamakan dengan itu, seperti karcis atau 

nota perhitngan. Mekanisme ini dalam 

pemungutan pajak dikenal sebagai cara official 

assesment system yaitu sistem pemungutan pajak 

untuk menentukan besarnya pajak terhutang 

ditentukan oleh fikus/aparat pajak. Wajib pajak 

bersifat pasif menunggu surat keputusan pajak dari 

fiskus. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak 
yang dipungut dengan menggunakan surat 

ketetapan pajak daerah atau dokumen yang 

disamakan dengan itu. Wajib pajak yang jumlah 

pajaknya ditetapkanoleh kepala daerah, 

pembayarannya menggunakan surat ketetapan 

pajak daerah atau dokumen yang disamakan yang 

ditetapkan oleh kepala derah. Ciri-ciri official 

assesment system adalah : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak yang terhutang ada pada pihak aparat 

pajak; 
b. Wajib pajak bersifat pasif; 

c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan 

surat ketetapan pajak oleh aparat pajak. 

b. Pajak daerah terhutang dibayar sendiri 

oleh wajib pajak (Self Assesment System) 

Mekanisme kedua pajak dibayar sendiri 
oleh wajib pajak, wajib pajak mendaftarkan diri, 

menghitung, memperhitungkan, 

membayar/menyetor dan melaporkan sendiri 

jumlah pajak yang terhutang dengan surat 

pemberitahuan pajak daerah. Dalam sistem 

pemungutan pajak, sistem ini dikenal sebagai 

caraself assesment system, dalam sistem ini wajib 

pajak harus bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif, 

yakni hanya melakukan penyuluhan, pengawasan, 

dan pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dari 

laporan wajib pajak atas jumlah pajak yang 
terutang. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban 

pembayaran pajak dengan cara membayar 

sendiri/menggunakan system self assesment, 

diwajibkan melaporkan pajak yang terutang 

dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak 

daerah. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan 

pajak ternyata wajib pajak yang diberi kepercayaan 

untuk menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri jumlah pajak yang terhutang tidak 

memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, 

maka atas dasar tersebut dapat diterbitkan surat 
ketetapan pajak daerah kurang bayar dan surat 

ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan 
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sebagai sarana untuk melakukan penagihan pajak 

yang terhutang.  

c. With Holding System 

Selain dari kedua sistem diatas, sebenarnya 

dalam sistem pemungutan pajak yang terdapat 

dalam perpajakan di Indonesia, masih terdapat satu 

lagi sistem pemungutan pajak,yaitu withholding 
system. Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak 

untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang 

ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh 

pejabat. Sehingga baik fiskus maupun wajib pajak 

bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan 

pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang 

terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam ketentuan pajak daerah, ketentuan tentang 

pemotongan pajak daerah atau pemungutan pajak 

daerah belum semua diakomodasi dalam undang-

undang daerah, baru sebatas dalam peraturan 

pelaksanaan yakni dalam peraturan pemerintah. 
Seharusnya hal ini perlu diantisipasi, mengingat 

dalam kenyataanya terdapat pajak-pajak daerah 

yang pelaksanaan mekanisme pemungutannya 

menggunakan with holding system, seperti pajak 

penerangan jalan yakni pihak Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) sebagai penyelenggara pengadaan 

listrik bertindak sebagai pihak ketiga yang 

melakukan pemotongan/pemungutan pajak. 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Rancangan Penelitian/Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini mengenai evaluasi 

sistem akuntansi penerimaan kas pajak daerah 

pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah 

(BP2RD) Kota Kendari yang berlokasi di Jl. 

Abdullah Silondae No. 08 Mandonga Poros Utama 
Kota Kendari. Waktu penelitian dan penyusunan 

laporan diperkirakan selama 3 (Tiga)  Bulan.  

3.2. Instrumen Penelitian/Alat Pengumpulan 

Data 

Jenis Data Menurut Sugiyono (2015), jenis 

data dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu  : (1) Data 

Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, 
dan gambar seperti sejarah singkat badan 

pengelolaan pajak dan retribusi daerah (BP2RD) 

kota kendari, stuktur organisasi, tugas pokok dan 

fungsi setiap pegawai, (2) Data Kuantitatif adalah 

data yang berbentuk angka atau data kualitatif 

yang diangkakan seperti data penerimaan 

pendapatan asli daerah (PAD) per SKPD Kota 

Kendari.  

Sumber data menurut Sugiyono (2015) 

terdiri dari Data Primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul 
data. Data primer ini dilengkapi dengan 

wawancara dengan pihak pegawai maupun staf 

untuk melengkapi data yang diperoleh sebagai data 

pendukung dalam penelitian ini dan data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari badan pengelolaan 

pajak dan retribusi daerah (BP2RD) kota kendari. 

Data ini dilengkapi dengan data historis dari 

BP2RD Kota Kendari periode 2016-2018. 

3.3. Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan 

adalah metode deskriptif kualitatif dimana peneliti 

berusaha menggambarkan objek secara sistematis 

tentang sistem akuntansi penerimaan kas pajak 

daerah mengenai fakta, dan situasi objek secara 

jelas dengan mengumpulkan, mengelola, 

menyajikan, dan menganalisa data sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas atas objek yang 

diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan 

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.  
 

3.4. Definisi Operasional Variabel 

1. Kas adalah alat-alat pembayaran yang 

diterima oleh umum, berupa uang tunai 

maupun bilget giro/cek, yang berada di 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Pajak 

(BP2RD) Kota Kendari maupun yang 

disimpan di bank. 
2. Penerimaan kas merupakan semua 

penerimaan daerah dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintah daerah 

yang dikelola dalam APBD, yang 

bersumber dari pajak daerah, retribusi 

daerah dan penerimaan lain-lain. 

Sistem akuntansi penerimaan kas meliputi 

unsur – unsur pokok yaitu fungsi/pihak yang 

terkait, dokumen yang digunakan, catatan 

akuntansi yang digunakan dan prosedur yang 

dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Pajak (BP2RD) Kota Kendari. 

 

4. HASIL PENELITIAN  

Evaluasi Sistem Akuntansi  Penerimaan  

Kas Pajak Daerah Badan Pengelola  Pajak 

dan Retribusi Daerah ( BP2RD) Kota 

Kendari 

A.Fungsi yang terkait 
Dilihat dari fungsi yang terkait, sistem 

akuntansi penerimaan kas pajak daerah pada 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ( 

BP2RD) Kota Kendari fungsi yang terkait pada 

sistem ini sudah baik yang terdiri dari fungsi 

pendaftaran dan pendataan pajak, fungsi pemegang 
kas (bagian kasir), fungsi pembukuan pajak dan 

fungsi penagihan karena pelaksanaan tugas oleh 

masing-masing fungsi sudah sesuai dengan tugas 

yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Walikota 

Kota Kendari No. 02 tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 
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28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retirbusi 

Daerah. Selain itu, sudah terdapat pemisahaan 

fungsi antara tiap-tiap fungsi yang terkait, 

sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan 

lebih kecil, karena sudah terjadi internal check 

dalam pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah ( BP2RD) Kota Kendari. Hal ini 

menunjukan bahwa tugas sudah dilakukan oleh 

fungsi masing-masing yang berarti bahwa tugas 

tidak dilakukan oleh satu orang saja. 

B.Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem 

akuntansi penerimaan kas pajak daerah pada 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ( 

BP2RD) Kota Kendari sudah sesuai berdasarkan 

UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retirbusi 

Daerah. Dokumen yang digunakan dalam Wajib 

Pajak terdiri dari Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan 

Surat Tanda Setoran (STS). Apabila dilihat dari 
dokumen - dokumen yang digunakan untuk wajib 

pajak sudah tepat karena setiap dokumen memiliki 

fungsi-fungsi tertentu sehingga kemungkinan 

terjadinya penyimpangan sangat kecil. Pada 

dokumen-dokumen tersebut terdapat nomor urut 

yang dapat digunakan untuk pengawasan dokumen 

yang dikeluarkan, dan dokumen-dokumen  telah 

melewati pengesahan atau otorisasi oleh pihak-

pihak yang terkait. 

C.Catatan Akuntansi yang digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam 
sistem akuntansi penerimaan kas pajak daerah 

pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

( BP2RD) Kota Kendari sudah sesuai berdasarkan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun 

catatan akuntansi yang digunakan terdiri dari Buku 

Kas Umum, Buku Pembantu Penerimaan, Laporan 

Penerimaan dan Penyetoran uang. 

Buku jurnal umum atau Buku kas umum 

dibuat untuk mencatat semua transaksi yang 

berhubungan dengan transaksi penerimaan kas 

selama periode tertentu, disamping itu catatan 
pembayaran dibuat oleh 1 bagian yaitu bagian 

bendahara pemegang kas. Hal ini dimungkinkan 

untuk mencegah adanya kesalahan pencatatan dan 

kecurangan dalam sistem penerimaan kas pajak 

daerah. Buku jurnal tersebut mencatat ringkasan 

transaksi yang terjadi selama periode tertentu 

dengan bukti-bukti berupa dokumen sehingga 

mempercepat ditemukannya ketidaksesuaian saldo 

akun-akun pembukuan. dan catatan akuntansi telah 

dilakukan secara komputerisasi atau menggunakan 

aplikasi yang diterapkan pemerintah daerah yaitu 
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 

sehingga prosesnya berjalan dengan cepat dan 

hasil penghitungannya pajak sudah akurat. 

D.Prosedur Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Pajak Daerah 

Prosedur sistem akuntansi penerimaan kas 

pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Kendari sudah 

sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Kota 

Kendari No. 02 tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

yaitu prosedur dalam penerimaan kas sudah 

dilaksanakan oleh masing-masing fungsi sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yaitu 
sistem dan prosedur pemungutan pajak terdiri 

dari Self Assesment yaitu wajib pajak yang 

memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan 

cara membayar sendiri dan Official Assesment 

merupakan sistem pemungutan pajak untuk 

menentukan besarnya pajak terhutang ditentukan 

oleh pihak BP2RD Kota Kendari. 

E.Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan 

Kas pajak daerah Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Kendari 

Bagan Alir Sistem Akuntansi penerimaan 
kas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah ( BP2RD) Kota Kendari secara 

keseluruhan sudah sesuai dengan Surat 

Keputusan Walikota Kota Kendari No. 02 tahun 

2011 tentang Pajak Daerah. Didalam bagan alir 

BP2RD ini mengikuti prosedur yang diterapkan 

dalam pembayaran pajak menggunakan sistem 

Self Assesment dan Official Assesment.  tetapi ada 

sedikit evaluasi yaitu pada Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota 

Kendari tidak memiliki bagan Alir(flowchart). 

2.Kelebihan dan Kelemahan Sistem 

Penerimaan Kas Pajak Daerah Badan 

Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(BP2RD) Kota Kendari 

A. Kelebihan  

Kelebihan dalam Sistem Akuntansi 

penerimaan Kas Pajak Daerah pada Badan 

Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(BP2RD) Kota Kendari yaitu pada prosedur 

Penerimaan Kas Pajak Daerah pada Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) 

Kota Kendari menggunakan sistem self assessment 
sudah baik secara keseluruhan dan sudah sesuai 

dengan Peraturan Daerah serta memudahkan wajib 

pajak untuk membayarkan sendiri pajaknya. 

BP2RD Kota Kendari selaku instansi pemungutan 

pajak hanya bertugas untuk mengawasi pelaporan 

pajak. Untuk official assessment kelebihannya 

yaitu wajib pajak tidak perlu repot untuk 

menghitung berapa jumlah pajak yang harus 

dibayar, karena sudah dihitung oleh petugas pajak. 

B.Kelemahan 
Dari evaluasi yang telah dilakukan oleh 

penulis, ditemukan kelemahan dalam Sistem 
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Akuntansi Penerimaan Kas Pajak Daerah Badan 

Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(BP2RD) Kota Kendari, sebagai berikut : 

1. Bagan alir (flowchat) pada Badan Pengelola 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(BP2RD) Kota Kendari ini tidak memiliki 

penjelasan atas alur pembayaran sehingga 

untuk melihat  Bagan alir (flowchat) dengan 

cara mengikuti prosedur yang diterapkan 

dalam pembayaran pajak yaitu 
menggunakan sistem Self Assesment dan 

Official Assesment.  

2. Terdapat kelemahan menggunakan sistem 

self assessment dan Official Assesment 

dalam melakukan pembayaran pajak. Salah 

satu kelemahan dari adalah self assessment 

berasal dari wajib pajak yaitu wajib pajak 

tidak melaporkan pajaknya dengan sebenar-

benarnya atau tidak sesuai dengan kondisi 

yang ada. Sedangkan Official assessment 

kelemahannya yaitu rentan dengan adanya 
kecurangan oleh pihak fiskus (petugas 

pajak) karena perhitungan pajak dilakukan 

secara sepihak oleh pihak petugas pajak. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah 

dilakukan, maka penulis dapat  menyimpulkan 

bahwa : 

1. Sistem akuntansi penerimaan kas pajak 

daerah pada Badan Pengelola Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota 

Kendari secara keseluruhan sudah baik dan 

sudah sesuai berdasarkan UU No. 28 Tahun 

2009 dan Surat Keputusan Walikota Kota 

Kendari No. 02 tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah.  

2. Kelebihan dalam Sistem Akuntansi 

penerimaan Kas Pajak Daerah pada Badan 

Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah (BP2RD) Kota Kendari yaitu pada 

prosedur Penerimaan Kas Pajak Daerah 

pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah (BP2RD) Kota Kendari 

menggunakan sistem self assessment sudah 

baik secara keseluruhan dan sudah sesuai 

dengan Peraturan Daerah serta 
memudahkan wajib pajak untuk 

membayarkan sendiri pajaknya. BP2RD 

Kota Kendari selaku instansi pemungutan 

pajak hanya bertugas untuk mengawasi 

pelaporan pajak. Untuk official assessment 

kelebihannya yaitu wajib pajak tidak perlu 

repot untuk menghitung berapa jumlah 

pajak yang harus dibayar, karena sudah 

dihitung oleh petugas pajak. Terdapat 

kelemahan menggunakan sistem self 

assessment dan Official Assesment dalam 

melakukan pembayaran pajak. Salah satu 

kelemahan dari adalah self assessment 

berasal dari wajib pajak yaitu wajib pajak 

tidak melaporkan pajaknya dengan sebenar-

benarnya atau tidak sesuai dengan kondisi 

yang ada. Sedangkan Official assessment 

kelemahannya yaitu rentan dengan adanya 

kecurangan oleh pihak fiskus (petugas 

pajak) karena perhitungan pajak dilakukan 
secara sepihak oleh pihak petugas pajak. 

Saran 

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, 

penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Dalam meningkatkan pemahaman wajib 

pajak daerah maupun masyarakat terhadap 

atauran-aturan pelaksanaan pemungutan, 
hendaknya dilakukan sosialisasi atas 

aturan-aturan pendukung pemungutan pajak 

daerah secara berkesinambungan dengan 

metode dan bentuk sosialisasi yang tepat. 

sehingga menciptakan pemahaman yang 

utuh atas substansi dan ketentuan-ketentuan 

yang telah dirumuskan. 

2. Agar pelaksanaam sistem informasi 

akuntansi penerimaan kas  

pajak daerah pada BP2RD Kota Kendari 
terus dilaksanakan secara kontinyu dan 

untuk menunjang sistem tersebut diperlukan 

pegawai dengan SDM (sumber daya 

manusia) yang baik dan profesional, dimana 

hal tersebut dapat diciptakan melalui 

perbanyakan workshop dan pelatihan 

mengenai sistem yang digunakan serta 

pengendalian intern yang baik. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Sentratama Karya 

Cemerlang dalam menentukan jumlah pajak yang terutang. Penelitian 

ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk 

menggambarkan suatu keadaan pada PT. Sentratama Karya 

Cemerlang berkaitan dengan perencanaan pajak dalam menentukan 

jumlah pajak yang terutang yang dilakukan oleh perusahaan. Jenis 

data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber 

data yang diperoleh bersumber dari data primer dan data sekunder. 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan perencanaan pajak yang 

dilakukan oleh PT. Sentratama Karya Cemerlang dalam menentukan 

jumlah pajak yang terutang terbilang belum cukup efektif dalam 

menghemat jumlah pajak terutang. Perencanaan Pajak yang 

dilakukan oleh PT. Sentratama Karya Cemerlang belum sesuai 

dengan peraturanperundangan-undangan. 
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1. PENDAHULUAN 

Perusahaan kini dituntut untuk memiliki 

berbagai keunggulan kompetitif agar mampu 

bersaing dengan perusahaan lainnya, tidak hanya 

dari kuantitas maupun kualitas produk atau jasa 

yang ditawarkan namun juga mencakup 

pengelolaan keuangan dengan baik yang berarti 

berbagai kebijakan dalam pengelolaan keuangan 
harus dapat menjamin keberlangsungan usaha 

perusahaan dan hal tersebut ditunjukkan dengan 

besarnya laba yang dicapai suatu perusahaan. 

Situasi inilah yang biasanya mendorong manajer 

untuk melakukan perilaku menyimpang dalam 

menyajikan dan melaporkan informasi laba 

tersebut yang dikenal dengan praktik manajemen 

laba (earnings management). 

Pihak manajemen sebagai pengelola 

perusahaan secara langsung tentu ingin 

memperoleh laba yang tinggi, hal ini tentu akan 
berpengaruh langsung pada bonus yang akan 

diperoleh pihak manajemen yang nantinya bonus 

yang diperoleh semakin tinggi pula seiring 

tingginya laba yang berhasil dicapai oleh 

perusahaan Di sisi lain pengestimasian kekuatan 

laba (earnings power) dalam memperkirakan 

risiko investasi maupun kredit dari informasi laba 

tersebut akan dapat membantu para pemilik 

(stakeholders) sehingga pihak manajemen 

bertanggung jawab akan informasi laba tersebut 

yang mana kinerjanya diukur melalui pencapaian 

laba yang diperoleh. Sehingga manajemen 
perusahaan bertanggungjawab dalam mengelola 

keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntabilitas teoriagensi. 

Tindakan manajemen memanipulasi 

laporan keuangan dengan menaikkan laba 

mengindikasikan adanya praktik manajemen laba 

(aernings management) pada perusahaan. 

Handoko (2009:45) menyebut manajemen laba 

sebagai upaya yang dilakukan pihak manajemen 

untuk melakukan intervensi dalam penyusunan 

laporan keuangan dengan tujuan untuk 
menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak 

perusahaan yang terkait. Manajemen laba 

merupakan upaya untuk mengubah, 

menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka 

dalam laporan keuangan dan mempermainkan 

metode dan prosedur akuntansi yang digunakan 

perusahaan. 

Perusahaan menghadapisuatu dorongan 

yang saling bertentangan pada saat melakukan 

manajemen laba. Pada satu sisi manajemen 

perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan 
yang baik dengan memaksimalkan laba yang 

dilaporkan kepada pemegang saham dan pengguna 

eksternal lainnya. Namun demikian, di sisi lain 

manajemen perusahaan juga menginginkan untuk 

meminimalkan laba kena pajak yang dilaporkan 

untuk keperluan pajak. 

Langkah yang kemudian diambil agar 

keduanya dapat dicapai adalah dengan 

memanipulasi laba menjadi lebih tinggi untuk 
pelaporan keuangan tapi tidak untuk pelaporan 

pajaknya. Dengan adanya keinginan pihak 

manajemen untuk menekan dan membuat beban 

pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen 

cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak 

atau sering  disebut perencanaan pajak. Menurut 

Suandy (2011:16) perencanaan pajak adalah 

langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap 

ini dilakukan pengumpulan dan 

penelitianterhadapperaturanpajakagardapatdiseleks

ijenistindakanpenghematan pajak yang akan 
dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak (tax 

planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban 

pajak. 

Umumnya perusahaan di Indonesia dalam 

menyusun laporan keuangan bepedoman pada 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

dan Peraturan Perpajakan Akuntansi Komersial 

yang mengacu pada aturan-aturan standar yang 

ditetapkan dalam PSAK, namun demikian untuk 

menjalankan fungsi budgeter dan reguler pajak, 

pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jendral 

Pajak) menetapkan beberapa aturan khusus yang 
berbeda dengan aturan akuntansi dalam PSAK. 

Perbedaan antara laporan keuangan 

akuntansi dan perpajakan disebabkan karena dalam 

penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi 

lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen 

dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi 

dibandingkan yang diperolehkan menurut 

peraturan perpajakan. Semakin besarnya motivasi 

manajemen untuk melakukan manajemen 

labaakanmenyebabkan semakin besarnya 

perbedaan antara laba akuntansi dengan laba 
perpajakan (Yulianti, 2010). 

PT. Sentratama Karya Cemerlang adalah 

salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

pengadaan barang dan jasa. Perusahaan dalam 

setiap menjalankan usahanya tentu saja memiliki 

tujuan yang mendasar yaitu mendapatkan 

keuntungan atau laba. Laba merupakan selisih 

antara pendapatan yang diperoleh suatu 

perusahaan pada suatu periode dengan beban-

beban yang terjadi selama periode tersebut. 

Manajemen PT. Sentratama Karya Cemerlang 

sebagai pengelola perusahaan juga dalam 
melakukan kebijakan-kebijakan akuntansinya 

berusaha untuk memajukan perusahaan dalam 

pencapaian laba yang tentunya semakin tahun 

akan semakin bertambah sehingga baik kinerja 

manajemen atau perusahaan dapat dinilai baik. 

Laporan keuangan PT. Sentratama Karya 

Cemerlang selama tahun 2016-2018 dapat dilihat 
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sebagai berikut: 
Tabel. 1.1. Laba Sebelum dan Setelah Pajak pada 

PT. Sentratama Karya Cemerlang 
Tahun 2016-2018 

 
Sumber: Data Laporan Keuangan PT. Sentratama Karya 

Cemerlang 

Data laporan keuangan PT. Sentratama 

Karya Cemerlang di atas, dapat dilihat bahwa laba 

perusahaan baik laba sebelum pajak maupun laba 

setelah pajak mengalami penurunan yang 

memberikan indikasi bahwa kinerja perusahaan 

buruk. Setelah dilakukan penelusuran terhadap 

laporan keuangan perusahaan dalam menentukan 
jumlah pajak terutang. Ditemukan bahwa 

perusahan belum melakukan perhitungan pajak 

penghasilan sesuai ketentuan dimana terdapat 

beberapa akun pada laporan keuangan seperti 

biaya telepon, perjalanan dinas dan PPh bunga 

tabungan yang belum dikoreksi fiskal. Otomatis 

ketika dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan 

ketentuan perpajakan maka nilai laba sebelum dan 

sesudah pajak berdasarkan perhitungan perusahaan 

akan berbeda dengan perhitungan pajak. Penelitian 

ini merupakan replikasi terhadap penelitian yang 

dilakukan oleh Mahpudin (2017) penelitian 
terdahulu mengambil data laporan keuangan 

selama 2 tahun dengan periode data 2008-2009, 

sedangkan penelitian terfokus pada perencanaan 

pajak di tahun 2018. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul: “Analisis Perencanaan Pajak 

dalam Menentukan Jumlah Pajak yang 

Terutang pada PT. Sentratama Karya 
Cemerlang”. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. PengertianPajak 
Pengertian pajak menurut Undang-Undang 

No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak 
adalah kontribusi wajib kepada negarayang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuranrakyat”. 

Definisi tentang pajak telah banyak 

dikemukakan oleh para ahli dalam literatur-

literatur. Beberapa ahli mengemukakan 

pendapatnya tentang pengertian pajak, antara lain: 

Definisi yang diberikan oleh Soemitro (2012: 5), 

menyatakan sebagai berikut, “Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Adapun 

definisi yang diberikan oleh Adriani (2008:7) 
adalah sebagai berikut, Pajak adalah iuran 

masyarakat kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum yang berhubungan dengan 

tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 
 

2.2. Asas PemungutanPajak 
Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak 

perlu memegang teguh asas pemungutan dalam 

memilih alternatif pemungutannya. Maka 

terdapat keserasian pemungut pajak dengan 

tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu 

pemahaman  atas  perlakuan  pajak tertentu. 
Menurut Waluyo (2008;13) asas-asas 

pemungutan pajak yaitu: 

a) AsasEquality 

b) AsasCertainty 

c) AsasConvenience 

d) AsasEconomy 

 

2.3. Syarat PemungutanPajak 
Syarat pemungutan pajak menurut 

Mardiasmo (2011:2), yaitu: 

a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat 

Keadilan) 

b) Pemungutan pajak harus berdasarkan 
undang-undang (Syarat Yuridis) Di 

Indonesia, pajak diatur dalam UUD 

1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk 
menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warga negaranya. 

c) Tidak menganggu perekonomian 
(Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak 

boleh menganggu kelancaran kegiatan 

produksi maupun perdagangan, 
sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomianmasyarakat. 

d) Pemungutan pajak harus efisien 

(Syarat Finansil) Sesuai fungsi 
budgetair, biaya pemungutan pajak 
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harus dapat ditekan sehingga lebih 

rendah dari hasil pemungutannya. 
e) Sistem pemungutan pajak harus 

sederhana. Sistem pemungutan yang 

sederhana akan memudahkan dan 

mendorong dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Syarat ini 

telah dipenuhi oleh undang-

undangperpajakan. 
 

2.4. Sistem PemungutanPajak 
Menurut Mardiasmo (2011:7), Sistem 

pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu : 

a) Official Assessment System 

b) Self Assessment System 

c) Withholding System 

 

2.5. Pengertian PerencanaanPajak 
Pengertian perencanaan pajak yang 

dikemukakan oleh Anwar (2013:18) adalah 

sebagai berikut: “Perencanaan pajak adalah proses 

mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi 

maupun badan usaha sedemikian rupa dengan 

memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang 

dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor 

ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar 

perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah 

minimum.” 

Perencanaan pajak menurut Hidayat 
(2013:309) adalah: “Tax planning (perencanaan 

pajak), suatu proses sistematis untuk 

meminimalkan pajak pendapatan dengan 

memperhatikan konsekuensi dari bisnis alternatif 

atau aksiinvestasi. Faktor utama dalam memilih 

bentuk organisasi bisnis dan struktur modal, 

membuat keputusan dan menentukan waktu yang 

tepat dalam bertransaksi.” 

Perencanaan pajak menurut Suandy 

(2011:6) adalah langkah awal dalam manajemen 

pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan 
penelitian terhadap peraturan perpajakan agar 

dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang 

akan dilakukan. Pada umumnya penekanan 

perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk 

meminimumkan kewajiban pajak. 

Berdasarkan definisi di atas, perencanaan 

pajak (tax planning) dapat dimaknai sebagai suatu 

kegiatan untuk merekayasa agar beban pajak 

serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-

celah aturan yang ada, tetapi tidak secara eksplisit 

melawan undang-undang, dan tidak dapat 
dipersalahkan sebagai upaya penggelapan pajak. 

 

2.6. Tujuan dan Jenis PerencanaanPajak 
Menurut Anwar (2013:21) secara umum 

tujuan pokok yang ingin dicapai perencanaan pajak 

adalah sebagai berikut: 

1. Meminimalisasi beban pajak yang 

terutang. 
2. Memaksimalkan laba setelahpajak. 

3. Meminimalkan terjadinya kejutan 

pajak (tax surprise) jika terjadi 

pemeriksaan pajak olehfiskus. 
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya 

secara benar, efisien dan efektif, 

sesuai dengan ketentuan perpajakan 

Jenis-jenis perencanaan pajak menurut 

Suandy (2011:109) adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pajak Nasional (national 

taxplanning). 

2. Perencanaan Pajak Internasional 
(international taxplanning). 

 

2.7. Tahapan dalam Membuat Perencanaan 

Pajak 
Urutan tahap-tahap agar perencanaan pajak 

berhasil sesuai dengan yang diharapkan menurut 

Suandy (2011:13): 

1. Analysis of the existing data base 

(menganalisis informasi yangada). 
2. Design of the one or more possible 

tax plans (membuat satu model atau 

lebih rencana kemungkinan 
besarnyapajak). 

3. Evaluating a tax plan (mengevaluasi 

pelaksanaan perencanaanpajak). 

4. Debugging the tax plan (mencari 
kelemahan dan kemudian 

memperbaiki kembali rencanapajak). 

5. Updating the tax plan 
(memutakhirkan rencanapajak). 

 

2.8. Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak 

dalam Penyajian Pelaporan Keuangan 

Pada dasarnya tidak seorangan pun yang 

senang membayar pajak dan potensi untuk 

bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya 
sudah ada pada diri wajib pajak. Wajib pajak selalu 

berusaha untuk membayar pajak yang terutang 

sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan 

oleh ketentuan peraturang perundang-undangan 

yang berlaku (Rusdin, 2004:132). 

Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh 

wajib pajak untuk hal tersebut adalah dengan 

melakukan tax planning. Sinyalmen di atas yang 

mendasari tax planning, sehingga tax planning 

yang efektif paling tidak memiliki tujuan (dapat 

mencapai), hal-hal berikut: 

1. Mengatur cashflow perusahaan agar 

pembayaran setoran pajak bulanan tidak 

mengganggu cashflow perusahaan, dan 
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itu artinya laporan arus kas yang 

disajikan oleh akuntansi akan 
semakinbaik. 

2. Mengatur jumlah kredit pajak agar tidak 

terjadi lebih bayar pada perhitungan 
SPT PPh badan pada akhir tahunpajak. 

3. Mengatur agar tidak terjadi 

pemeriksaaan pajak yang 
mengakibatkan terbitnya surat ketetapan 

pajak kurang bayar (SKPKB) yang 

jumlahnya memberatkanperusahaan. 

4. Pemenuhan kewajiban perpajakn sesuai 

dengan ketentuan perundang- undangan 

yangberlaku. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perencanaan 

pajak dalam dalam menentukan jumlah pajak yang 
terutang pada PT. Sentratama Karya Cemerlang 

yang beralamat di Jl. Laode Hadi Jl. By Pass 

No.12, Bonggoeya, Wua-Wua, Kota Kendari 

untuk tahun 2016-2018. 

 

3.2.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

 

a. Observasi yaitu suatu cara 

pengumpulan data dengan 
mengadakan pengamatan langsung 

terhadap suatu obyek dalam suatu 

periode tertentu dan mengadakan 
pencatatan secara sistematis tentang 

hal-hal tertentu yang diamati. 

b. Wawancara atau interview yaitu data 
yang diperoleh melalui tanya jawab 

langsung dengan pimpinan dan 

sejumlah karyawan perusahaan yang 

berhubungan dengan objekpenelitian. 

c. Dokumentasi yaitu pengambilan data 

yang didokumentasikan oleh 

perusahaan dalam bentuk laporan 
keuangan atau bentuk lain 

secaratertulis. 

 

3.3. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Tujuan utama menggunakan 

metode ini adalah untuk menggambarkan suatu 

keadaan pada PT. Sentratama Karya Cemerlang 

berkaitan dengan perencanaan pajak  dalam 

menentukan jumlah pajak yang terutang yang 

dilakukan oleh perusahaan. Proses analisis data 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia yang bersumber dari pengamatan yang 

sudah ditulis dalam catatan lapangan, wawancara 

dan sebagainya. Selain itu digunakan juga literatur 

maupun peraturan terkait perpajakan maupun 

akuntansi untuk digunakan sebagai acuan dalam 

menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan 

oleh PT. Sentratama Karya Cemerlang dalam 

menentukan jumlah pajak yang terutang. Melalui 
seluruh data yang didapat dan semua teori yang 

mendukung maka dilakukan pembahasan sehingga 

dapat ditarik kesimpulan dan saran. 
 

3.4. Definisi Operasional 
Untuk memperjelas arah penelitian ini, 

penulis memberikan definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan pajak adalah upaya yang 

dilakukan PT. Sentratama Karya 
Cemerlang untuk menghemat pajak 

dengan cara mengatur perhitungan 

penghasilan yang lebih kecil yang 
dimungkinkan oleh perundang-

undangan perpajakan. 

2. Laporan keuangan adalah laporan 
yang disajikan oleh PT. Sentratama 

Karya Cemerlang yang 

menggambarkan kondisi ekonomi 

perusahaan. Teridri dari Neraca dan 
Laba/Rugi. 

3. Beban pajak adalah jumlah pajak 

terutang dalam periode tertentu yang 
harus dibayarkan oleh PT. Sentratama 

Karya Cemerlang. 

4. HASIL  

Implementasi perencanaan pajak pada PT. 

Sentratama Karya Cemerlang merupakan salah 

satu bagian dari strategi perusahaan secara 

keseluruhan dalam upaya meningkatkan kinerja 

perusahaan. Sejalan dengan dinamika era 

globalisasi dengan diwarnai dengan persaingan, 

adalah sangat rasional untuk mengelola kewajiban 

perpajakan sebaik mungkin sehingga dapat 

dihindari pemborosan sumber daya dalam bentuk 

sanksi perpajakan. Penghindaran pemborosan 

tersebut merupakan optimalisasi sumber daya 
perusahaan kearah yang lebih produktif dan 

efisien, sehingga minimalisasi pemborosan 

tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan, 

yaitu dengan bekerja secara benar dan 

mengerjakan yang seharusnya tanpa melupakan 

kerja keras yang dibarengi kerja secara cermat. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap 

perhitungan pajak penghasilan PT. Sentratama 
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Karya Cemerlang kita dapat melihat adanya selisih 

jumlah pajak tehutang perusahaan sebelum dan 

sesudah Perencanaan Pajak. Jumlah pajak terutang 

perusahaan setelah dilakukan perencanaan pajak 

sebesar Rp99.426.750,00 jumlah tersebut lebih 

hemat sebesar Rp24.941.125,00 dibandingkan jika 

tidak menerapkan perencanaan pajak. Hal ini 

disebabkan atas koreksi pada biaya pengobatan 

karyawan, pengobatan keluarga dan makan 

karyawan.Penghematan ini dapat terjadi karena 
apabila perusahaan mengubah biaya pengobatan 

karyawan dan keluarga serta biaya makan 

karyawan menjadi tunjangan pengobatan dan 

konsumsi atau digabungkan dalam biaya gaji dan 

tunjangan maka berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 

2008 pasal 4 ayat (1) huruf a,tunjangan pengobatan 

yang diberikan dalam bentuk uang merupakan 

penghasilan bagi pegawai yang dapat dipajaki dan 

UU RI no 17 tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

perusahaan sehingga Penghasilan Kena Pajak lebih 
kecil.  

Pada dasarnya perusahaan tetap 

mengeluarkan pengeluaran untuk biaya- biaya 

tersebut, tetapi dengan adanya perencanaan pajak 

(tax planning) biaya-biaya itu dapat menjadi 

pengurang besarnya pajak perusahaan. Dalam 

laporan keuangan fiskal laba perusahaan mengecil, 

namun perusahaan tidak mengalami kerugian tetapi 

menjadi untung karena dengan adanya perencanaan 
pajak (tax planning) perusahaan menjadi lebih 

sedikit membayar pajaknya dengan memanfaatkan 

celah-celah dalam Undang-Undang Perpajakan.  

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka kesimpulan penelitian ini yaitu 

secara keseluruhan perencanaan pajak yang 

dilakukan oleh PT. Sentratama Karya Cemerlang  

dalam  menentukan jumlah pajak yang terutang 
terbilang belum cukup efektif dalam menghemat 

jumlah pajak terutang. Sehingga setelah dilakukan 

perencanaan pajak menggunakan prinsip taxable 

dan deductible expanses pada PT. Sentratama 

Karya Cemerlang mampu meminimalkan jumlah 

pajak terutang perusahaan sebesar 

Rp.99.426.750,00 dibandingkan sebelum 

diterapkannya perencanaan pajak yaitu sebesar 

Rp.124.367.875,00 atau dengan selisih sebesar 

Rp.24.941.125,00. Perencanaan Pajak yang 

dilakukan oleh PT. Sentratama Karya Cemerlang 

belum sesuai dengan peraturan perundangan- 
undangan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 terkait biaya 

yang boleh dikurangkan sebagai pengurang beban 

penghasilan dan pasal 17 ayat (1) huruf B dan 

Pasal 31E tentang perhitungan pajak penghasilan 

perusahaan. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, makasaran 

dalam penelitian ini adalah 

1. Peneliti berharap penerapan 

perencanaan pajak pada perusahaan 

dapat lebih ditingkatkan dan mengikuti 

perkembangan isu-isu terkait kebijakan 
peajakan serta dapat meningkatkan 

kepatuhan wajibpajak. 

2. Dengan penerapan perencanaan pajak 
yang sesuai dengan perundang- 

undangan maka perusahaan bisa 

menghemat pembayaran pajak terutang 
dan bisa memberikan kesejahteraan 

bagi karyawan perusahaantersebut. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya penulis 

berharap dapat menggunakan faktor-
faktor lain seperti tarif pajak, loopholes, 

sanksi administrasi, atau moral wajib 

pajak dalam perncanaan pajak yang 
digunakan dalam mengurangi jumlah 

pajak terutang agar perusahaan dapat 

memaksimalkan labaperusahaan. 
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Paper type: Research Paper 

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan 

akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan 

dana desa, untuk mengetahui kendala-kendala dan faktor pendukung 

dalam pengelolaan dana desa pada Tahun Anggaran 2019. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif,  teknik pengumpulan data yang 

digunakan berupa wawancara semi-terstruktur, studi lapangan dan 

studi literatur. Wawancara dilakukan pada pihak pemerintah desa 

sebagai pihak penyelenggara  pemerintahan  dan pengelola dana 
desa  yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan juga 

ketua  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pihak yang 

menjadi perwakilan dari masyarakat. Pertanggungjawaban   yang    

dilakukan  pemerintah desa Parura Jaya sangat mendukung  adanya  

Good  Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme 

pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah 

desa Parura Jaya sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana mulai dari  

tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan  sampai dengan 

penatausahaan dan pengawasan telah dilaksanakan dengan baik. 

Kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa yang di terapkan oleh 

pemerintah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 
dana desa, yang secara teknis maupun administrasi sudah berjalan 

dengan baik. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa 

adalah a) kemampuan sumber daya perangkat desa yang masih 

rendah, b) kondisi tak terduga sehingga mempengaruhi kelancaran 

pembangunan, c) kurangnya dukungan masyarakat, d) telatnya 

pencairan dana desa dan e) kebijakan pemerintah yang selalu 

berubah, sehingga pengelolaan dana desa masih kurang maksimal.. 
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1. PENDAHULUAN 

Dana Desa adalah bantuan dari Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Desa yang bersumber 

dari APBN yang penyalurannya dengan cara di 

transfer melalui Pemerintah Daerah yaitu APBD, 

pemanfaatan dana desa ini untuk penyelenggaraan 

pemerintah Desa, pembangunan desa, pembinaan 

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Desa 

adalah suatu unit organisasi pemerintahan atau 

kesatuan masyarakat hukum dan memiliki batas 

wilayah, yang berhubungan dengan segala latar 

belakang kepentingan dan kedudukannya 
mempunyai peranan yang sangat strategis. Desa 

memiliki kewenangan mengurus dan mengatur 

urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan 

masyarakat, pembangunan desa, dan kepentingan 

masyarakat yang berdasarkan, hak asal usul, 

prakarsa masyarakat, dan/atau hak tradisional yang 

dalam pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan 

Republik Indonesia) diakui dan dihormati. 

Desa merupakan kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang 

mempunyai wewenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, dan kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang dalam 

pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik 

Indonesia) diakui dan dihormati.  

Mulai awal tahun 2015, Pemerintah Pusat 

mulai menganggarkan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yakni Dana Desa 

untuk diberikan kepada Pemerintah Desa. Dana 

desa ini akan diberikan secara bertahap kepada 

setiap Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, 
angka kemiskinan dan kesulitan geografis 

merupakan faktor dasar yang menentukan besaran 

Dana Desa yang diterima setiap desa. 

Kegiatan yang berskala lokal desa seperti 

pembangunan desa yakni ketahanan pangan, 

pendidikan, kesehatan, prasarana permukiman, 

serta gambaran umum desa Parura Jaya. bidang 

pemberdayaan seperti pengembangan wirausaha, 

meningkatkan kapasitas masyarakat desa, 

perluasan skala individu kelompok maupun 

individu, kegiatan tersebut menjadi prioritas 

penggunaan Dana Desa. 
BPKP bersamaKementerian dalam Negeri 

(Kemendagri) mengembangkanaplikasi Siskeudes 

(Sistem Keuangan Desa) yang berguna untuk 

membantu desa dalam pengelolaan keuangan desa 

dan mendorong akuntabilitas. Untuk mendorong 

implementasi Sistem Keuangan Desa secara baik 

maka BPKP juga berkoordinasi dengan KPK serta 

menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk 

menggunakan aplikasi tersebut. Saat ini sudah 

banyak desa yang membentuk Badan Usaha Milik 

/BUM Desa, sayangnya di KecamatanTiworo 

Selatan Muna Barat belum dapat terlaksana.  

Pada Akhir tahun 2016, Kementerian Desa 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

bersama BPKP mengembangkan Aplikasi SIA 

BUMDes (Sistem Informasi Akuntansi Badan 

Usaha Milik Desa). SIA BUM Desa 

dikembangkan untuk membantu pengelola 

operasional BUM Desa dalam pengelolaan 

transaksiakuntansi, penyusunan laporan keuangan, 
dan laporan kinerja BUM Desa. Dengan satu kali 

proses penginputan sesuai dengan transaksi yang 

ada, SISKEUDES dan SIA BUM Desa dapat 

menghasilkan output berupa dokumen 

penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dari 

sisi kemudahan, Kedua aplikasi tersebut juga 

mendukung Sistem Pengendalian Intern dan 

dilengkapi petunjuk manual aplikasi dan petunjuk 

pelaksanaan implementasi. Dalam 

mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES 
(Sistem Keuangan Desa) BPKP mendorong Aparat 

Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) untuk ikut 

andil dalam Satuan Tugas Pemerintah Daerah.  

Sebagai upaya nyata untuk meningkatkan 

kapabilitas APIP, BPKP melakukan sinergi dengan 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pengawasan keuangan desa melalui 

penyelenggaraan bimbinganteknis dan Focus 

Group Discussion (FGD) serta monitoring 

bersama atas penyaluran dan penggunaan dana 

desa setiap triwulan. Penelitian ini 
akanmenganalisis pengelolaan dana desa dalam 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, yang 

fokuspenelitiannya pada pengelolaan Dana Desa di 

Desa Parura Jaya Kab. Muna Barat Tahun 

Anggaran 2019. 

Ruang lingkup di dalam penelitian ini 

adalah pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2019 di 

Desa Parura Jaya KecamatanTiworo Selatan 

Kabupaten Muna Barat tahun anggaran Tahun 

2019.  
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Otonomi dan Dana Desa 
Pengertian harga banyak dihubungkan 

dengan beberapa hal, tetapi semua berawal dari 

hal-hal yang sederhana yang tidak dipahami oleh 

masyarakat. Maksudnya bahwa banyak yang 

belum memahami makna harga, walaupun 

konsepnya cukup mudah didefinisikan dengan 

istilah umum. Beberapa konsep yang saling 

berkaitan dalam teori ekonomi yaitu harga (price)  

dan nilai (utility). Nilai adalah ukuran kuantitatf 

bobot sebuah produk yang dapat ditukarkan 
dengan produk lain. Sedangkan manfaat atribut 

sebuah barang yang mmepunyai kemampuan 

untuk memuaskan keinginan. 
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Menurut Etzel (2001:35), harga adalah nilai 

yang disebutkan dalam mata uang atau medium 

moneter lainnya sebagai alat ukur. Di dalam ilmu 

ekonomi, pengertian harga mempunyai hubungan 

dengan pengertian nilai dan kegunaan. Nilai adalah 

ukuran jumlah yang diberikan oleh suatu produk 

apabila produk itu ditukarkan dengan produk lain. 

Sedangkan kegunaan adalah atribut dari semua 

item yang memberikan tingkat kepuasan tertentu 

pada konsumen. 
Menurut Gitusudarmo (2002), harga itu 

sebenarnya nilai yang dinyatakan dalam satu mata 

uang atau akat tukar, terhadap suatu produk 

tertentu. Jadi harga adalah sejumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah produk 

tertentu atau kombinasi antara barang dan jasa. 

Menurut Kotler& Keller (2012), harga 

adalah sejumlah uang yang dibebankan pada suatu 

produk tertentu. Perusahaan menetapkan harga 

dalam berbagai cara. Di dalam perusahaan kecil, 

harga sering ditetapkan oleh manajemen puncak.  
Berdasarkan uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa harga adalah jumlah uang yang 

diterima oleh penjual dari hasil penjualan suatu 

produk barang atau jasa. Yaitu penjualan yang 

terjadi pada perusahaan atau tempat usaha atau 

bisnis, harga tersebut tidak selalu merupakan harga 

yang diinginkan oleh penjual produk barang atau 

jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-

benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara 

penjual dan pembeli. 

Dana Desa  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam 

pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara 

proporsional yang disebut sebagai Dana Desa 

(DD). Pengelolaan DD menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah 

diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa dan diubah kembali menjadi 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan satu 

kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, 

pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan 

keuangan desa 

Pengelolaan Dana Desa 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 keuangan desa adalah hak dan kewajiban 
desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak 

dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, 

belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan 

desa.  

Pengelolaan keuangan desa telah diatur 

dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, 

pengelolaan yang di maksud meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, dan 

Pertanggungjawaban.  

Pengelolaan Dana Desa adalah Pengelolaan 

Keuangan desa yang mempunyai sumber dana dari 
Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN)  yaitu Dana Desa. 

Pengelolaan Kas Desa menggunakan basis 

Kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas 

diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. 

Dalam mengelola keuangan desa Kementerian 

Dalam Negeri bekerja sama dengan BPKP 

membuat sistem informasi sebagai alat bantu desa 

Transparansi, Akuntabilitas Dan Sistem 

Informasi Akuntansi 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005, transparansi adalah memberikan informasi 

keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara 

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan 

perundang-undangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), Akuntabilitas adalah 
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber 

daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 

periodik. Menurut Suharto (2006) dalam Ngongare 

(2017), akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan 

menunjukkan catatan atau laporan yang bisa 

dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas 

merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-

kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak 

yang lebih atas. 

Sistem Informasi Akuntansi 

Mulyadi (2008) mengatakan bahwa suatu 

sistem informasi akuntansi merupakan suatu 

bentuk sistem informasi yang memiliki tujuan 

untuk menyediakan informasi bagi pengelola 

kegiatan usaha, memperbaiki informasi yang 

dihasilkan oleh sistem yang sudah ada 

sebelumnya, memperbaiki pengendalian akuntansi 

dan juga pengecekan internal, serta membantu 

memperbaiki biaya klerikal dalam pemeliharaan 

catatan akuntansi. 

Good Government Governance 
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Implementasi Good Government 

Governance (GGG) dalam pemerintah daerah 

secara sederhana adalah dengan menerapkan 

prinsip GGG ke dalam sistem dan pengelolaan 

pemerintahan daerah dengan baik dan benar. 

GGG sebagai suatu konsep dalam menjalankan 

pemerintahan tidak terhenti hanya sampai 

pemahaman saja, melainkan harus benar-benar 

diimplementasikan dalam langkahkongkret 

sehingga dapat memberikan manfaat pada 
seluruh pihak yang berkepentingan dengan 

pemerintahan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif, dimana peneliti bermaksud 

untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem 

informasi pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa 

Parura Jaya Penelitian kualitatif dapat digunakan 

untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, 

dimana pemahamanpeneliti terhadap permasalahan 

yang dikajidijadikan sebagai instrumenkunci, 

teknik pengumpulan data. Penelitian dilakukan 
secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. 

InformanPenelitian 

Penentuan sumber data pada orang yang 

dipilih untuk dijadikan informan yakni dilakukan 

secara purposive, yaitu dipilih dengan 

pertimbangan tertentu. Tujuannya agar peneliti 

mendapatkan pemahaman yang mendalam atas hal 

yang diteliti dan diharapkan responden yang 

dipilih dapat memberikan informasi yang sesuai 

dengan tujuan dari penelitian ini. Secara garis 
besar,  pembagian jenis informan yang dilakukan 

oleh peneliti menjadi sumber utama dalam 

pencarian data dan informasi terkait dengan fokus 

penelitian. Dalam teori agensi terdapat 2 pihak 

yakni principal dan agent. Pada sistem 

pemerintahan, pihak principal yakni pemerintah 

desa. Keunggulan informasi yang dimiliki pihak 

agent memberi ruang untuk memaksimalkan 

keunggulan (utility) untuk menyusun kebijakan 

dalam pengelolaan dana desa. Beda halnya dengan 

pihak principal yang dapat memanfaatkan 
kepentingan atau golongannya sendiri karena 

memiliki keunggulan kekuasaan. Berdasarkan 

uraian diatas, penulis mengelompokkan informan 

menjadi 2 pihak, yaitu dari pihak pemerintah desa 

yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan 

dan masyarakat yang diwakili oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

 

Teknik Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dalam kondisi 

alamiah, sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan lebih banyak pada wawancara yang 

mendalam, observasi, serta dokumentasi. Dalam 

penelitian ini, pihak yang bersangkutan dengan 

pengelolaan dana desa di pemerintah desa akan di 

wawancarai sebagai teknik pengumpulan data. 

Analisis pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan 

membandingkan hasil dari wawancara yang telah 

dilakukan dengan dokumen-dokumen yang dibuat 

oleh pemerintah desa serta aturan-aturan yang 

dibuat oleh pemerintah. 

Metode analisis data 

Penelitian ini memilih analisis tematik 

untuk dijadikan sebagai alat dalam analisis data. 

Menurut Jones dan Forshaw (2012) dalam Laksmi 

(2015) analisis tematik melibatkan codingtext, 

membaca dan membacanya kembali hasil dari 

wawancara yang dilakukan, dan memperhatikan 

berbagai kata atau konsep yang sama. Kata-kata 

atau konsep yang sama inilah yang menjadi kode 

untuk disesuaikan dan dimodifikasi, baik dengan 

menggabungkan beberapa kode secara bersamaan 
di bawah tema baru atau memisahkan menjadi dua 

tema yang berbeda. 

Penelitian ini menggunakan analisa data 

kualitatif yang dilakukan dengan proses 

pengkodean manual. Istilah coding merupakan 

proses penerapan kode pada data hasil wawancara 

sehingga data dapat saling berhubungan dengan 

menyoroti persamaan dan perbedaan di dalam dan 

di antara hasil wawancara, menurut Bernard 

(2011) dalam Laksmi (2015). Menurut David dan 

Sutton (2011) Coding adalah kata kunci, tema, 
atau frase yang mungkin atau tidak mungkin sesuai 

dengan persyaratan aktual dalam teks yang di 

analisis. 

 

Pengujian Keabsahan Data 

Pengumpulan data, peneliti menggunakan 

teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang menggabungkan 

dari berbagai pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada (Sugiyono 2013). Pada penelitian 

ini peneliti akan melakukan uji kredibilitas dengan 

cara triangulasi dan juga uji reliabilitas 

(dependability). Triangulasi dilakukan dengan 2 

metode yaitu Triangulasi teknik dan Triangulasi 

sumber. 

HASIL PENELITIAN 

Sejarah Berdirinya Desa Parura Jaya 

Desa Parura Jaya adalah salah satu desa 

yang terletak di kecamatanTiworo Selatan, 

Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Desa 

tersebut disetujui oleh Kemendagri pada tahun 
2001 dengan kode Kemendagri 74.13.05.2001. 

Jauh sebelum itu desa Parura Jaya sebenarnya 
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sudah mulai terbentuk sejak tahun 1984 dengan 

kepala desa pertamanya adalah WiroWinarso. 

Desa Parura Jaya merupakan daerah transmigrasi, 

masyarakat yang tinggal di Desa Parura Jaya 

berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti 

dari Jawa Timur, Jawa Barat  dan juga dari Bali, 

mereka datang secara 

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa 

 Pemerintah desa maka peneliti bisa 

mengetahui secara langsung bagaimana 
pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas sesuai peraturan 

pemerintah. Informan yang diwawancarai peneliti 

adalah kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur 

Keuangan dan Ketua Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Desa Parura Jaya Kecamatan Tiworo 

Selatan Kabupaten Muna Barat. Pada saat 

melakukan wawancara, peneliti menulis informasi 

yang didapatkan dari informan dalam bentuk 

transkrip wawancara.  

 Sumber pendapatan yang akan dibahas 
dalam penelitian ini yaitu alokasi dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa 

Dana Desa. Dana desa dibahas dikarenakan 

kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang 

Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai 

ujung tombak pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan 

kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa 

menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk 

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah 

menganggarkan Dana Desa yang cukup besar 

untuk diberikan kepada desa. 

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa 

dimulai dengan pembentukan Tim penyusun RKP 

Desa yang dibuat oleh pemerintah Desa Parura 

Jaya telah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 

tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa 

terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim 

penyusun RKP Desa . Tujuan adanya 

pembentukan tim sebelum adanya musyawarah 

perencanaan pembangunan adalah agar forum 
musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat 

mempelajari mengenai RKP Desa tahun 

sebelumnya, program-program yang berjalan 

maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif 

desa. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat 

menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun 

keinginan program yang diminta oleh masyarakat.  

Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan 

tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku 

maupun dari RPJMDes 

Perencanaan 

Proses perencanaan harus dilakukan 

berdasarkan program, skala prioritas, agenda 

kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari 

masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi 

pendapatan desa yakni DD seharusnya hanya fokus 

untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan 

fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. 

Pemerintah desa dalam menyusun program yang 

akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan 

fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, 

pengelolaan lingkungan hidup ekonomi 

masyarakat, serta perekonomian guna untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. 
Proses perencanaan pembangunan ini tertuang 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). 

RKPDes ini akan menentukan arah pembangunan 

desa dalam satu tahun ke depan. Dalam 

penyusunan RKPDes ini harus berdasarkan fokus 

perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes).  

Dengan melibatkan perwakilan dari 

masing-masing dusun dapat menggambarkan 

bahwa adanya transparansi antara pemerintah desa 
dengan masyarakat mengenai anggaran Dana Desa 

yang diterima oleh pemerintah desa. 

Mekanisme pembentukan Tim penyusun 

RKP Desa yang dibuat oleh pemerintah Desa 

Parura Jaya juga telah sesuai dengan Permendagri 

Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman 

pembangunan desa terdapat pada pasal 33 

mengenai pembentukan tim penyusun RKP Desa 

dan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten 

Muna Barat. Dalam pedoman perencanaan 

pembangunan desa pasal 2 yang berisi mengenai 
perencanaan pembangunan harus dilakukan secara 

partisipatif, yaitu wajib melibatkan lembaga 

kemasyarakatan desa. Namun, Pemerintah Desa 

Parura Jaya belum menyusun RAPBDes sebagai 

dasar penyusunan APBDes tahun Anggaran 2019. 

Tujuan Desa Parura Jaya membentuk tim 

sebelum adanya musyawarah perencanaan 

pembangunan adalah agar forum musyawarah 

lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari 

mengenai RKP Desa tahun sebelumnya, program-

program yang berjalan maupun yang tidak 

berjalan. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat 
menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun 

keinginan program yang diminta oleh masyarakat. 

Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan 

tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku 

 

Pelaksanaan 

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa 

yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan 

menggunakan Rekening Kas Desa (RKD). Hal 

tersebut menjadikan sistem keuangan desa 

terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam 
RKD wajib ditandatangani oleh Kepala Desa dan 

Kaur Keuangan. Pemerintah membagikan Dana 

Desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap 

menggunakan prinsip hati-hati agar sumber 
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pendanaan yang besar tersebut tidak 

kontraproduktif.  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 193 tahun 2018 mengenai Tata Cara 

Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa 

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari 

Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk 

selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari 

RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam 
pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa 

prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan 

dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD. 

Dana Desa setiap tahunnya turun secara bertahap. 

Pada tahun 2019 Dana Desa cair dalam 3 tahap 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tahap I : paling cepat bulan Januari dan 

paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 

20% (dua puluh persen); 

Tahap II : paling cepat bulan Maret dan 

paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 
40% (empat puluh persen); dan 

Tahap III: paling cepat bulan Juli sebesar 

40% (empat puluh persen)., yaitu pada bulan Juli, 

November dan tahap terakhir cair pada bulan 

Desember. 

Pemerintah Desa yang mendapatkan Dana 

Desa secara bertahap seperti saat ini dapat 

mengganggu rencana kegiatan yang telah disusun 

oleh Pemerintah Desa Parura Jaya. Program-

program dan kegiatan yang telah di rencanakan 

oleh Pemerintah Desa Parura Jaya dapat mulai 
dilaksanakan apabila talah masuk Dana Desa ke 

dalam Rekening Kas Desa. 

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di  

Desa Parura Jaya telah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 bab 

3 bagian 2 paragraf 2 pasal 56 dan pasal 57 yang 

menjelaskan mengenai penetapan pelaksanaan 

kegiatan. Pelaksanaan Dana Desa ialah kepala desa 

yang bertindak sebagai penanggung jawab 

pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Dana 

Desa. Pelaksana Pengelola Kegiatan Desa adalah 

pelaksana kegiatan yang sumber dananya dari 
APBDes yang di dalamnya termasuk Alokasi Dana 

Desa maupun Dana Desa. Pemegang Kekuasaan 

Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) yaitu Kepala 

desa berhak untuk mengangkat masyarakat untuk 

menjadi PPKD.  

Pengelolaan dana desa merupakan fokus 

pada cakupan ini, di tahun 2019 ini pengelolaan 

dana desa menggunakan sistem mandataris. 

Pemerintah Desa telah membagi dusun mana saja 

yang akan mendapatkan Dana Desa untuk 

pembangunan di tahun ini. Pemerintah desa Parura 
Jaya juga mendapat respons yang positif dalam 

pelaksanaan penggunaan dana desa, khususnya 

dalam melaksanakan pembangunan. dalam 

melakukan pembangunan Kepala Desa Parura Jaya 

selalu ikut berpartisipasi dalam hal memantau 

proses pembangunan.  

Pelaksanaan pembangunan di desa Parura 

Jaya sudah cukup baik dan telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan tentang desa itu 

sendiri. selain itu item Kegiatan yang telah 

direncanakan di musrenbang terlaksana semua. 

Dengan adanya PPKD (Pelaksana Pengelolaan 

Keuangan Desa) akan membuat manajemen desa 

terkait dengan efisiensi keuangan desa. Dengan 
demikian, program kerja  dapat berjalan dengan 

baik sesuai dengan yang telah direncanakan 

sebelumnya dengan partisipasi seluruh perangkan 

desa. 

Kebijakan yang diterapkan saat ini 

memberikan pengaruh positif terhadap 

pembangunan masyarakat hal ini terlihat dari 

meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat Desa 

Parura Jaya. 

 

Penatausahaan 

Kaur Keuangan Desa Parura Jaya dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai kebendaharaan 

dengan penatausahaan keuangan telah sesuai 

dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang 

pengelolaan keuangan Desa pasal 63 ayat 1. 

Penatausahaan yang dimaksud yaitu: 

1. Buku Kas Umum 

Buku kas umum digunakan untuk mencatat 

berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan 

dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun 

kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi 
perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. buku 

kas umum dapat dikatakan sebagai sumber 

dokumen transaksi. 

2. Buku Pembantu Bank 

3. Buku Pembantu Pajak 

4. Buku Pembantu Panjar 

Untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh 

pemerintah desa harus dilakukan pencatatan, 

sehingga pengelolaan dana desa dapat dilakukan 

dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan 

perencanaan dan pelaksanaan yang telah 

dilakukan. Hasil pengarsipan ini dilaporkan kepada 
kepala Desa dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan 

agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan 

dan pengalokasian anggaran pembangunan desa 

Parura Jaya yang secara rinci telah diarsipkan oleh 

pemerintah desa. Adanya penatausahaan yang 

dilakukan tersebut sangat memudahkan 

masyarakat untuk mengetahui bahwa tidak ada 

penyelewengan dana yang dikelola oleh 

pemerintah desa. Penatausahaan keuangan di desa 

Parura Jaya dilakukan oleh bendahara dan kepala 

desa melalui aplikasi Siskeudes dan penatausahaan 
manual.  

Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 

20 Tahun 2018 Pemerintah Desa Parura Jaya di 
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samping melakukan proses komputerisasi, mereka 

juga membuat pencatatan manual dalam buku kas 

umum. buku pembantu pajak, buku Pembantu 

bank, pemasukan. Tetapi, pemerintah Desa Parura 

Jaya tidak membuat buku panjar karena metode 

pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 

tidak menggunakan mekanisme panjar. tujuan 

diadakannya pencatatan secara manual untuk 

membuat cadangan data, apabila dalam proses 

komputerisasi eror atau data hilang. 
 

Pelaporan 

Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 pasal 

70 ayat 1 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, 

hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan 

keuangan desa termasuk didalamnya Dana Desa, 

kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati 

melalui camat. Penyampaian laporan realisasi 

Dana Desa dilakukan paling lambat minggu kedua 

bulan Juli tahun anggaran berjalan. Laporan 

realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD 
Berdasarkan data yang ada menunjukkan 

bahwa realisasi dana dan kegiatan sudah sesuai 

dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa semua kegiatan 

berjalan dengan baik. 

Pelaporan keuangan menjadi sebuah tolok 

ukur mengenai transparansi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa Parura Jaya dalam hal 

pengelolaan dana desa. Oleh karena itu pelaporan 

pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban 

pemerintah desa Parura Jaya sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari penyelenggaraan 

pemerintahan desa.  

Pelaksanakan tugas serta kewajibannya 

dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah 

Desa Parura Jaya telah memberikan laporannya 

kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, 

maupun ke Bupati. Disamping itu, pemerintah 

desa dalam mempertanggungjawabkan 

kegiatannya telah menyampaikan kepada 

masyarakat melalui website. 

 

Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa Parura Jaya telah sesuai dengan 

ketentuan dalam Permendagri nomor 20 tahun 

2018. Pemerintah Desa Parura Jaya telah 

melaksanakan pertanggungjawaban dengan prinsip 

transparansi terhadap laporan pengelolaan Dana 

Desa. Laporan pertanggungjawaban ini dapat 

diakses oleh pemerintah dan masyarakat. 

 

Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) 

Pengelolaan APBDes di Desa Parura Jaya 

tidak lepas dari peran penting BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa) yaitu pengawasan 

terhadap perencanaan sampai dengan 

pertanggungjawaban. Pengawasan yang dilakukan 

oleh BPD ini bertujuan meyakinkan masyarakat 

agar tidak khawatir terhadap pengelolaan APBDes 

yang dilakukan oleh aparat desa. 

BPD telah melaksanakan Fungsinya sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa 

yakni : 

1) Membahas dan menyepakati rancangan 

peraturan desa bersama Kepala desa. 
2) Menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa. 

3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 

Dari fungsi tersebut, BPD Desa Parura 

Jaya dalam pemerintahan mempunyai beberapa 

wewenang : 

1) Membahas rancangan peraturan desa bersama 

kepala desa. 

2) Melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan desa dan peraturan 

kepala desa. 
3) Mengusulkan pengangkatan dan 

pemberhentian kepala desa. 

4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa. 

5) Menggali, menampung, menghimpun, 

merumuskan dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. 

Hasil Penelitian penulis di Desa Parura 

jaya, belum optimalnya Badan Permusyawaratan 

Daerah (BPD) dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai pengawas,  hal ini terjadi karena 

beberapa kendala salah satunya adalah Sumber 
Daya Manusia di desa Parura Jaya masih sangat 

terbatas sehingga hasil yang dicapai belum sesuai 

harapan. 

 

Faktor Pendukung dan Kendala Terwujudnya 

Transparansi dan Akuntabilitas 

 Transparansi dan Akuntabilitas 

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 

dalam rangka mewujudkan Good Governance 

Government dalam tata kelola pemerintahan. Tata 

kelola yang baik tidak terlepas dari upaya aparat 

desa untuk dapat membuat makmur dan sejahtera 
masyarakatnya (Putra, Hendi 2017). Untuk 

mewujudkan Good Governance Goverment, maka 

prinsip-prinsip yang harus di penuhi meliputi: 

partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi 

hukum, transparansi, kesetaraan bagi semua warga, 

dan akuntabilitas. 

 Penggunaan Whatsapp Group dan website 

dirasa sudah cukup efektif dalam 

mengimplementasikan transparansi  di Desa Parura 

Jaya karena sebagian besar penduduk  Desa Parura 

Jaya berusia  di bawah 35 tahun dan hanya sedikit 
penduduk berusia 65 tahun keatas dan juga dilihat 

dari tingkat pendidikan penduduk Desa Parura jaya 

yang sebagian besar adalah lulusan SMA. Namun 
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penggunaan Whatsapp grup dikhususkan untuk 

penduduk desa Parura Jaya. 

Situs web dirasa paling efektif untuk pihak 

di luar masyarakat, seperti mahasiswa yang 

berkeinginan untuk melihat penyelenggaraan 

pemerintah desa dan pihak investor untuk melihat 

potensi yang ada di Desa Parura Jaya. Walaupun 

demikian, transparansi pelaporan kepada 

masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu 

prioritas yang dilakukan oleh pemerintah Desa 
Parura Jaya. Beberapa cara transparansi yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa Parura Jaya 

adalah dengan membuat pengumuman di kantor 

desa dan menyampaikan kepada kepala dusun dan 

RT. Tujuannya adalah masyarakat yang tidak 

familiar dengan teknologi dapat memperoleh 

informasi. 

Akuntabilitas yakni suatu perwujudan 

kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan melaksanakan visi misinya, 
implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan 

melalui pendekatan strategis yang akan 

mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang 

terjadi pada organisasi dan secepatnya 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, 

sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-

pihak yang berkepentingan di dalamnya. 

Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan 

untuk membiayai pembangunan desa yang 

ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta 
penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan 

Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program 

dan kegiatan pembangunan desa. Oleh sebab itu, 

pemerintah desa harus mengetahui arah kebijakan 

pemerintah pusat agar pemerintah desa dapat 

melaksanakan program-program yang dapat 

memberikan kesejahteraan masyarakat. 

Pengelolaan Dana Desa di desa Parura Jaya 

tahun 2019 sepenuhnya sudah sesuai dengan 

prioritas penggunaan menurut Permendes PDTT 

Nomor 16 tahun 2018. Tetapi terdapat bidang 

pembinaan masyarakat dikarenakan untuk kode 
akun maupun jenis kegiatan yang dilakukan 

pemerintah desa yang terdapat dalam aplikasi 

siskeudes mengarah ke bidang pembinaan 

masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018. Namun, berdasarkan Permendes 

PDTT Nomor 16 tahun 2018, prinsip-prinsip 

prioritas pengelolaan tertuang dalam bidang 

pemberdayaan masyarakat. 

Pengelolaan Dana Desa di desa Parura Jaya 

tahun 2019 sepenuhnya sudah sesuai dengan 

prioritas penggunaan menurut Permendes PDTT 
Nomor 16 tahun 2018. Tetapi terdapat kegiatan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Parura 

Jaya pada bidang pembangunan desa. Namun, 

untuk kode akun maupun jenis kegiatan yang 

dilakukan pemerintah desa yang terdapat dalam 

aplikasi siskeudes mengarah ke bidang pembinaan 

masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018. 

Pemerintah desa Parura Jaya sudah 

memenuhi dimensi akuntabilitas, diantaranya: 

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 

2) Akuntabilitas Proses 

3) Akuntabilitas Program 

Pengelolaan-pengelolaan keuangan Dana 
Desa di Desa Parura Jaya telah sesuai atau telah 

berpedoman pada prinsip-prinsip yang sudah 

ditetapkan. Sehingga dapat membentuk 

pemerintahan desa yang profesional, efisien dan 

efektif, terbuka, serta bertanggungjawab 

Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh 

Pemerintah Desa 

a. Kemampuan Sumber Daya Perangkat Desa 

b. Kondisi tak terduga 

c. Kurangnya Dukungan Masyarakat 

d. Telatnya Pencairan Dana Desa 
e. Kebijakan Pemerintah Yang Selalu Berubah 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan 

pembahasan pengelolaan dana desa dalam 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang 

dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Parura 

Jaya Kabupaten Muna Barat dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah Parura Jaya secara garis besar telah 

menerapkan mekanisme pengelolaan keuangan 

Desa sesuai peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan yang berlaku. Dimulai dari tahapan 

perencanaan sampai dengan tahapan 

pengawasan desa Parura Jaya telah melibatkan 

masyarakat dalam proses pengelolaan 

keuangannya. Desa Parura Jaya juga dalam 
proses pelaporannya telah melibatkan ketua RT 

dan Ketua RW dari setiap dusun dengan 

menyampaikan melalui papan pengumuman 

dan papan informasi. Namun masih ada tidak 

sesuaian yaitu Pemerintah Desa Parura jaya 

belum menyusun RAPBdes sebagai dasar 

penyusunan APBDes. 

2. Peran dan kepatuhan pengelolaan Dana Desa 

yang di terapkan oleh pemerintah desa Parura 

Jaya untuk menghasilkan akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan dana desa sudah 
sangat baik, hal ini terlihat dari proses 

perencanaan yang melibatkan partisipasi 

masyarakat sampai dengan 

pertanggungjawaban yang disampaikan ke 

pemerintah kabupaten maupun provinsi dengan 
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berpatokan pada peraturan dan perundang-

undangan.  

Pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh 

pemerintah desa Parura Jaya melalui Website 

sudah baik dengan mengupload  dokumen seperti 

RKPDes, APBDes, Laporan Pelaksanaan 

Kegiatan, dan Laporan Pertanggung Jawaban. 

 

Saran 

Berdasarkan informasi-informasi yang 
didapatkan penulis pada saat pengumpulan data 

serta hasil dari analisis penelitian yang 

dilaksanakan di Desa Parura Jaya Kecamatan 

Muna Barat, maka beberapa saran yang dapat 

disampaikan: 

1. Kepala Desa Parura Jaya perlu melakukan 

sosialisasi dan pengenalan terkait dengan 

kebijakan-kebijakan dan tata cara pengelolaan 

Dana Desa. Kepala Desa dan semua perangkat 

desa harus memiliki kompetensi dan 

pengetahuan yang memadai tentang 
pengelolaan Dana Desa sesuai dengan undang-

undang dan peraturan yang berlaku. 

2. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi 

mengenai prioritas penggunaan Dana Desa 

kepada masyarakat, agar masyarakat 

mengetahui proses implementasi penggunaan 

Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang 

diberikan oleh masyarakat menjadi lebih 

terarah. 
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1. PENDAHULUAN 

Saat ini pengelolaan keuangan desa menjadi 
salah satu isu strategis pada pemerintahan Jokowi. 

Baik isu tentang otonomi daerah khususnya desa, 

maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang 

paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh 

desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 desa, 

diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer  

dari Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara 

(APBN) untuk membangun desa. Anggaran yang 

diberikan pun tidak sedikit, setiap desa akan 

memperoleh anggaran sekitar 700 juta 1,4 miliar 

Rupiah  (JDPK, 2016). 
Keberadaan desa secara yuridis dalam 

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan 

bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang 

mempunyai wewenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan 

sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa 
orde baru menjadi Desentralisasi membuat 

perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan 

pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu 

sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam 

menentukan arah pembangunan negara. Sistem 

tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat 

pembangunan yang kurang mereta di seluruh 

Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu 

pemerintahan pusat memberikan wewenangnya 

kepeda pemerintah daerah untuk menggulangi 

pembangunan yang tidak merata dan untuk 
meningkatkat fungsi-fungsi pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan 

desa menjadi objek yang penting terkait dengan 

pembangunan di Indonesia. 

Terlaksananya Era Otonomi Daerah, 

diharapkan dapat membawa perubahan penting 

yang dapat meningkatkan pembangunan suatu 

Negara untuk mensejahterakan masyarakat, 

demikian halnya Dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan 

Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut 

melaksanakan ketertiban dunia. Maka untuk 

mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan 

pembangunan nasional. 

Merealisasikan tujuan pembangunan desa 

tersebut, maka berbagai rencana dan program-

program yang telah dibuat dan di 

implementasikan, salah satunya adalah kebijakan 

Alokasi Dana Desa. Anggaran Dana Desa telah 

disetujui dan di buktikan dengan adanya komitmen 

yang kuat oleh Pemerintah dan DPR terkait dengan 

kebijakan Anggaran Dana Desa Rp.20,7 triliun 

dalam APBN 2015 yang disalurkan ke 74.093 desa 

yang tersebar diseluruh Indonesia. Selain 

menerima dana langsung dari pusat, sumber 

pembiayaan keuangan desa yang besar juga dari 

transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal 

dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan 

PP No. 43 Tahun 2014, formulasi perhitungan 
Alokasi Dana Desa minimal 10% dari dana 

transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus (DAK). 

Anggaran yang mengalir ke kas desa yang 

bersumber dari APBN mekanisme penyalurannya 

terbagi menjadi 2 tahap yaitu, dana transfer 

melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan  

10% oleh pemerintah daerah untuk di salurkan ke 

kas desa secara bertahap yang dikenal dengan 

Alokasi Dana Desa  (ADD) dan mekanisme dana 

transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang 
dikenal dengan Dana Desa (DD)  Dana desa 

merupakan bentuk konkrit pengakuan negara 

terhadap hak asal usul desa dan kewenangan lokal 

berskala desa, dengan ada anggaran yang besar 

yang diberikan kepada desa maka diharapkan 

dapat memberikan tambahan energi bagi desa 

dalam melaksanakan pembangunan dan 

pemberdayaan desa menuju desa yang kuat, maju 

dan mandiri. Namun dengan adanya kebijakan 

anggaran tersebut maka besar pula konsekuensi 

terhadap pengelolaannya, sehingga wajar apabila 

dana desa mendapatkan perhatian yang sangat 
besar dari publik agar terhindar dari resiko terjadi 

penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi. 

Penggunaan dana desa, memerlukan adanya 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasanan, dan 

pertanggungjawab terhadap penggunaannya. 

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya 

mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah 

dimana Kepala Desa merupakan pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan desa. 

Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam 

peraturan desa oleh Kepala Desa dan Badan 

Permusyarawatan Desa (BPD).  

Keuangan dana desa adalah semua hak dan 

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat 

menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan 

desa karena didalamnya telah mencakup berbagai 
prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari 
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perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 

2014 juga mengharuskan agar pengelolaan 

keuangan desa dilakukan secara transparansi, 

akuntabel, partisipatif, tertib serta disiplin 

anggaran. 

Pengelolaan keuangan transparansi 

merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

setiap organisasi, baik itu dalam organisasi 
pemerintahan maupun organisasi non 

pemerintahan. Terwujudnya transparansi harus 

didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan 

pelaporan keuangan yang baik agar dapat 

menghasilkan informasi yang relevan dan mudah 

dimengerti oleh pemangku kepentingan (Lestari, 

2014). 

Transparansi adalah prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapatkan akses informasi 

seluas-luasnya tentang keuangan desa (Hasbudin 
dkk 2015). Penerapan prinsip transparansi dapat 

dilakukan pemerintah desa dengan mewajibkan 

untuk memberikan informasi kepada seluruh 

masyarakat mengenai program yang akan 

dilaksanakan. Selain penerapan prinsip 

transparansi juga harus diterapkan prinsip 

akuntabilitas. 

Efektivitas atau “berhasil guna” adalah 

pelayanan yang baik corak mutunya benar-benar 

sesuai kebutuhan dalam pencapaian organisasi 

(Sarwoto, 1990:126). Nilai efektivitas selalu 
berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil 

yang sesungguhnya, oleh sebab itu pemerintahan 

desa dapat dikatakan berjalan dengan efektif 

apabila berhasil mewujudkan transparansi 

keuangan desa. 

Pendapatan desa meliputi semua pendapatan 

desa yang terdiri dari : Pendapatan Asli Desa 

(PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil 

pajak kabupaten, bantuan keuangan dari 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan 

pendapatan lainnya. Diantaranya Desa Kawa-

Kawali menerima pendapatan dalam bentuk 
transfer dana desa sebesar Rp.668.440.000 dan 

alokasi dana desa sebesar Rp.348.802.000 tidak 

ada nilai di pos pendapatan asli desa (PADes) dan 

pendapatan lain-lain sedangkan jumlah pendapatan 

transfer sangat besar bila diukur dalam bentuk 

nominal uang.  

   Alasan peneliti memilih Dana Desa 

sebagai bahan penelitian karena dana desa 

mempunyai pengaruh yang besar dalam 

pembangunan di Desa dan dalam penggunaan 

anggaran dana desa ini rawan terhadap 
penyelewengan yang dilakukan oleh pihak–pihak 

yang dipercaya untuk mengelola anggaran dana 

desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja 

aparatur pemerintahan desa dan Badan Pengawas 

Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari 

masyarakat untuk ikut dalam mengawasi 

penggunaan anggaran yang diperoleh dari 

pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam 

pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan 

undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang 

telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga 

penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat 

dimaksimalkan dengan baik dan dapat 
mensejahterakan masyarakat desa 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Desa 

Desa berasal dari bahasa sansekerta yang 

berarti tanah asal, tanah air, tanah kelahiran. Desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri berdasarkan hak  asal usul dan adat istiadat 

yang diakui dalam pemerintahan nasional dan 
berada di Daerah Kabupaten.  

Hasbudin, dkk (2015:01) juga 

mengemukakan, Desa adalah bentuk pemerintahan 

terkecil yang ada di Negeri ini.         

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

Pemerintah Desa 

Pemerintah desa juga merupakan suatu 

organisasi yang memiliki kewenangan dibidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat 

desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan adat istiadat desa. 

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes 
adalah lembaga pemerintahan yang bertugas 

mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini 

diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 

2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan 

untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) 

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, 

seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), 

adalah kepala desa yang bertugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat 
disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah bagian 

dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya 

ditujukan kepada pedesaan yang merupakan suatu 
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proses dimana usaha-usaha atau kegiatan 

masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan 

dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat. 

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah 

Desa dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD). 

Pemerintah desa atau disebut dengan nama lain 

adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara pemerintah desa. 

 

Akuntansi Dana Desa 

Sujarweni (2015:17) menyatakan, 

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses 

transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan 

nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan 

pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan 

informasi dalam bentuk laporan keuangan yang 

digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan 

dengan desa. 

Hasbudin Dkk (2016:77) mengemukakan 

mengenai manfaat laporan keuangan desa, sebagai 
berikut : 

a. Mematuhi tingkat efektivitas, efisiensi dan 

kebermanfaatan pengelolaan sumber daya 

ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu 

tahun anggaran. 

b. Mengetahui nilai kekayaan bersih yang 

dimiliki desa sampai dengan terakhir periode 

laporan. 

c. Sebagai alat informasi yang informative 

tentang kinerja aparatur desa terutama kepala 

desa. 
d. Sebagai sarana pengendalian terhadap 

kemungkinan terjadinya praktik 

penyalahgunaan atau penyimpangan sumber-

sumber ekonomi yang dimiliki desa. 

e. Sebagai wujud riil implementasi terhadap 

transparansi dan akuntabilitas yang 

diamanatkan peraturan perUndang-Undangan 

yang dapat dijadikan model praktis bagi 

entitas lain. 

Berdasarkan definisi yang diuraikan di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi desa 

adalah suatu proses pencatatan transaksi yang 
terjadi di desa yang disertai dengan bukti-bukti 

transaksi disajikan dalam laporan keuangan desa 

diperuntukan untuk pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam penggunaan laporan 

keuangan desa tersebut. 

Pendapatan Desa 

Desa memiliki beberapa sumber 

pendapatan yang terdiri dari : pendapatan asli desa 

(PAD), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), 

hasil pajak derah kabupaten/kota, retribusi daerah, 

bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten, dan lain-lain, 

hibah dan sumbangan pihak ketiga. 

a. Pendapatan Asli Desa (PAD) 

 

Pendapata asli desa adalah pendapatan yang 

berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak 

asal usul dan kewenangan skala lokal desa 

antara lain : 

1) Hasil Usaha Desa 

Usaha desa adalah jenis usaha yang dapat 

dikelolah di desa seperti : Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) baik dibidang bisnis jasa 

maupun barang seperti penyaluran air desa, 

listrik desa, jasa angkutan darat maupun laut, 
kerajinan masyarakat, usaha  mikro kecil 

menengah serta lain-lainnya. 

2) Hasil Kekayaan Desa 

Kekayaan desa antara lain bangunan desa, 

objek rekreasi/wisata, pasar desa, hutan desa, 

tanah kas desa dan lain-lain. 

3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat 

adalah kegiatan yang melibatkan peran 

masyarakat dalam membangun kekuatan baik 

berupa tenaga ataupun barang yang dapat 

dinilai dengan uang seperti iuran penitipan 
kendaraan, sumbangan desa dan lainnya. 

 

b. Dana Desa (DD) 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang diperuntukan untuk desa yang di transfer 

melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang 
desa, Dana  desa dialokasikan dalam bentuk 

transfer bukan dalam bentuk proyek. Selama UU 

desa berlaku maka dana desa akan terus 

dialokasikan oleh pemerintah. Setiap tahun desa 

akan mendapatkan dana desa yang disalurkan 

melalui kabupaten/kota tanpa dikurangi sedikitpun. 

Besaran dana desa yang diperuntuhkan 

langsung ke desa sebesar 10% dari dana diluar 

dana transfer daerah yang dialokasikan didalam 

APBN secara bertahap. Misalnya, apabila dana 

transfer daerah didalam APBN tahun 2016 adalah 
850 Triliun, maka besaran dana desa yang harus 

disiapkan oleh pemerintah sebesar 85 Triliun, yang 

diperoleh dari perhitungan 10% dikali dengan 

belanja transfer daerah. 

 

c. Alokasi Dana Desa (ADD) 

Alokasi dana desa adalah dana yang 

dialokasikan oleh kabupaten untuk desa yang 

bersumber dari dana Perimbangan Pusat dan 

Daerah (APBD) dengan tujuan pemerataan 
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kemampuan keuangan antar desa untuk 

mendanai kebutuhan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan serta pemerataan 

masyarakat. 

 

Alokasi dana desa merupakan bagian dari 

dana perimbangan yang diterima pemerintah 

daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% 

dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam 
penyaluran alokasi dana desa ke desa harus 

dipertimbangkan kemampuan Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD).  Khusus untuk lokasi 

dana desa, peraturan bupati yang mengatur tata 

cara pengalokasi alokasi dana desa, harus 

berpedoman aturan-aturan lainnya seperti 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan 

dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan 

dana desa tahun 2015 PMK No 241/PMK.07/2014. 

 

Konsep Efektivitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris 

yang berarti berhasil atau tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan 

dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang 

sesungguhnya. Efektivitas mempunyai kaitan yang 

erat dengan efisiensi yang dapat dinilai dari 

berbagai cara dan dapat pula dilihat dengan 

berbagai sudut pandang. Amin Tunggul Widjaya 

(1993:32) mengemukakan, efektivitas adalah hasil 

membuat keputusan yang mengarah melakukan 
sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi 

misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. 

Selanjutnya Gie (2000) mengatakan, efektivitas 

adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang 

dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan 

hasilguna yang diharapkan.  

          Menurut Sarwoto (1990:126) 

mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” 

yaitu pelayanan yang baik corak mutunya benar-

benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian 

organisasi. Oleh sebab itu apabila suatu organisasi 
berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut 

dikatakan telah berjalan dengan efektif. 

 

Ekuran Efektivitas 

 

Pengukuran tingkat efektivitas suatu 

organisasi dapat dikaji dari berbagai sudut pandang 

dan tergantung pada siapa yang menilai serta 

menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas diukur 

dengan membandingkan antara rencana yang telah 

ditentukan dengan hasil nyata yang telah 

diwujudkan. Namun, apabila usaha atau hasil 
pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat 

sehingga menyebabkan sasaran atau tujuan tidak 

tercapai seperti apa yang diharapkan, maka hal itu 

dikatakan tidak efektif. 

Dana Desa 

Menurut Syachbrani (2012), Dana desa 

adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari 

bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang 

diterima oleh kabupaten. Dana Desa dalam APBD 

kabupaten/kota dianggarkan pada bagian 

pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya 

dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan 

kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 60 

tahun 2014 mendefinisikan dana desa sebagai dana 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Dana Desa dikelolah berdasarkan asas 

Transparansi dan Akuntabilitas serta dilakukan 
dengan tertib anggaran yang dikelolah dalam masa 

1 (satu) tahun anggaran. 

Prinsip transparansi dan akuntabilitas 

sangat diperlukan dalam pelaksanaan 

pembangunan desa baik itu dalam perncanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, adapun uraiannya sebagai 

berikut : 

a. Perencanaan 

Konsep membangun desa dalam konteks 

perencanaan adalah bahwa dalam 
merencanakan pembangunan desa perlu 

mengacu pada perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam 

UU No. 6 tahun 2014 pasal 79 tentang 

perencanaan desa disebutkan bahwa : 

a. Pemerintah Desa menyusun rencana 

pembangunan desa sesuai dengan 

kewenangannya dengan mengacu kepada 

perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota. 

b. Rencana Pembangunan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun secara berjangka meliputi : 

1) Rencana pembangunan Jangka 

Menengah Desa untuk jangka waktu 6 

(enam) bulan. 

2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa 

atau yang disebut Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembanguan 

Jangka Menengah Desa untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan Peraturan Desa 
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d. Peraturan Desa tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa 

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

merupakan satu-satunya dokumen 

perencanaan di Desa. 

e. Peraturan Desa tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa 

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

merupakan dokumen dalam penyusunan 

Anggara Pendapatan dan Belanja Desa 
yang diatur dalam peraturan pemerintah. 

f. Program pemerintah yang berskala lokal 

Desa dikordinasikan dan/atau 

didelegasikan pelaksanaannya kepada 

desa. 

g. Perencanaan pembangunan desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan salah satu sumber masukan 

dalam perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota. 

 
b. Pelaksanaan 

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 

tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari APBN dan Peraturan 

Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 

tahun 2014 tentang Desa telah diatur 

beberapa pokok penggunaan keuangan desa. 

Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 

disebutkan bahwa belanja desa yang telah 

ditetapkan dalam APBDesa digunakan 
dengan ketentuan : 

a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggara 

belanja desa digunakan untuk mendanai 

penyelenggaraan pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa.  

b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran 

digunakan untuk penghasilan tetap dan 

tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 

Desa, Operasional Pemerintah Desa, 

Tunjangan dan Operasional Badan 
Permusyarawatan Desa dan Insentif 

Rukun Tetangga serta Rukun Warga. 

Kepala Desa bertindak sebagai kordinator 

kegiatan dalam perealisasian APBD yang 

dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur 

masyarakat desa lainnya. Pelaksanaan kegiatan 

harus mengutamakan pemamfaatan sumberdaya 

manusia dan sumberdaya alam yang ada serta 

mendayagunakan swadaya dan gotong royong 

masyarakat.  

Pelaksanaan kegiatan pembangunan 
masyarakat dan pemerintah desa memperoleh 

bantuan berupa pendampingan secara berjenjang 

dan secara tehnis yang dilaksanakan oleh satuan 

kerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan 

dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, 

kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak 

ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah 

Desa tersebut. Ketentuan pendampingan bagi 

masyarakat desa dan pemerintah desa telah diatur 

pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan 

Peraturan Menteri Desa No. 3 tahun 2015 tentang 

pendamping desa. 

 
c. Penatausahaan 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 mekanisme penatausahaan pengelolaan 

keuangan desa dilakukan oleh bendahara 

desa. Bendahara desa wajib melakukan 

pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku 

setiap akhir bulan secara tertib. 

a. Bendahara desa wajib 

mempertanggungjawabkan uang melalui 

laporan pertanggungjawaban. 
b. Laporan pertanggungjawaban 

disampaikan setiap bulan kepada Kepala 

Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

c. Penatausahaan penerimaan dan 

pengeluaran, menggunakan :buku kas 

umum, buku kas pembantu pajak dan, 

buku bank. 

 

d. Pelaporan 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 
2014 mekanisme pelaporan pengelolaan 

keuangan desa sebagai berikut : 

1) Kepala desa menyampaikan laporan 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

bupati/walikota berupa: laporan 

semester pertama; dan laporan semester 

akhir tahun. 

2) Laporan semester pertama berupa 

laporan realisasi APBDesa. 

3) Laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa. 

 
e. Pertanggungjawaban 

PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 

mengatur tantang tata cara pelaporan yang 

wajib dilakukan oleh Kepala Desa. 

Penanggungjawab secara keseluruhan 

pengelolaan keuangan desa adalah Kepala 

Desa. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

setiap semester tahun berjalan (laporan 

semesteran) dan setiap akhir tahun anggaran 

(laporan tahunan) wajib dilaporkan kepada 

Bupati/Walikota oleh Kepala Desa.  
 

Pemendagri No. 113 tahun 2014 mengatur 

tentang pengelolaan keuangan desa mengatur 

tentang pelaporan dan pertanggungjawaban 
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penggunaan APBDesa. Selain itu, Pemendagri 

tersebut juga mengatur standar dan format 

pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun 

oleh Kepala Desa. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 

tahun 2014 dan Pemendagri No. 113 tahun 2014 

bahwa Kepala Desa harus terintegritas secara utuh 

dalam membuat laporan pertanggungjawaban, 

tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. 

Hal ini sangat berbeda dengan aturan sebelumnya 
yang hanya mewajibkan desa untuk menyusun 

laporan pertanggungjawaban penggunaan dana 

berdasarkan sumber dananya. 

Prinsip dasar penyelenggaraan pengawasan 

pembangunan desa berdasarkan UU Desa terdiri 

dari pengawasan oleh sipra-desa (Downroad 

Accountability), pengawasan oleh lembaga desa 

dan pengawasan dari masyarakat (Upward 

Accountability). 

 

f. Transparansi 
Transparansi memilik arti keterbukaan 

organisasi dalam memberikan informasi yang 

terkait dari aktivitas pengelolaan sumber daya 

publik kepada pihak-pihak yang menjadi 

pemangku kepentingan (Mahmudi, 2011 : 17-

18). Selanjutnya Hasbudin Dkk (2015:05) 

menyatakan, transparansi adalah prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapatkan akses 

informasi seluas-luasnya tentang keuangan 

desa.  
Dengan adanya transparansi memungkinkan 

dapat menjamin akses dan kebebasan setiap 

orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, seperti 

informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksananya, serta hasil-

hasil yang dicapai. Bagi pelaksana fungsi 

pemerintah dalam menjalankan mandat dari 

rakyat, sikap transparansi sangat penting 

mengingat pemerintah saat ini memiliki 

kewenangan mengambil beberapa keputusan 

penting yang berdampak bagi orang banyak 
jadi pemerintah harus menyediakan informasi 

lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. 

Transparansi menjadi instrument penting 

yang dapat membantu menghambat dan 

menyelamatkan uang rakyat dari praktek 

korupsi yang semakin marak belakangan ini. 

Jika hal ini dilaksanakan lebih baik lagi 

bukan hal yang tak mungkin jika kita dapat 

menghilangkan praktek korupsi sehingga 

pemerintahan daerah dapat berjalan lebih 

baik lagi. 
 

 

 

METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa 

(DD) dalam mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas keuangan desa di Desa Kawa-Kawali 

Kab. Konawe Kepulauan. 

 

Analisis Data 

 

Efektivitas adalah hubungan antar output 

pusat tanggungjawabnya dan tujuan atau target 

Halim (2001:72). Dimana output dalam hal ini 

adalah realisasi belanja sedangkan tujuan adalah 

target belanja maka besar kontribusi output 

terhadap tujuan makin efektiflah unit tersebut. 
Analisis yang digunakan untuk 

menganalisis pengelolaan dana desa dapat dilihat 

dari perbandingan antara realisasi belanja dengan 

target belanja, adapun rumusnya sebagai berikut : 
 
        Outcome (Realisasi Belanja DD) 

Efektivitas =             ____________________  X 100% 

                         Output (Target Belanja DD) 
 

Standar pengukuran efektivitas menurut 

keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 

tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja 

keuangan dapat diketahui efektif atau tidaknya 

dengan memenuhi kriteri sebagai berikut : 

 

 
 
Defenisi Operasional 

 

1. Efektivitas dalam pengelolaan dana desa 

adalah suatu keadaan dimana kegiatan atau 

program yang dilaksanakan oleh pemerintah 

desa dapat dinyatakan efektif apabila output 

yang dilaksanakan dapat memenuhi target 

yang diharapkan. 

2. Pengelolaan dana desa dalam penelitian ini 

adalah rangkaian kegiatan yang memiliki 

tahapan-tahapan yang terintegritas dari 

rangkaian siklus yang terpadu dimana 
Pengelolaan yang dilakukan berdasarkan 

pada prinsip transparansi dan akuntabel yang 

bertujuan untuk mewujudkan efektivitas 

pengelolaan dana desa di Desa Kawa-Kawali. 

3. Transparansi yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah adanya keterbukaan pemerintah 
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desa dalam memberikan informasi mengenai 

penyaluran, pengelolaan dan hasil dari Dana 

Desa. Program kegiatan yang dilakukan dapat 

dinyatakan transparan apabila  adanya 

musyawarah yang melibatkan masyarakat 

serta adanya penyediaan dan akses informasi 

yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban.   

4. Akuntabilitas yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah adanya 
pertanggungjawaban dalam pengelolaan 

keuangan desa yang dilakukan kepada pihak-

pihak yang memiliki kepentingan terkait 

dengan kegiatan pengelolaan dana desa. 

Program kegiatan yang dilakukan dapat 

dinyatakan akuntabel apabila, tercapainya 

tujuan dalam pengelolaan dana desa serta 

adanya penatausahaan, pelaporan serta 

pertanggungjawaban. 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa 

Kawa-Kawali tahun 2018 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan 

menggunakan analisis efektivitas, dapat 

dipaparkan efektiv itas pengelolaan Dana Desa 

(DD) pada Desa Desa Kawa-Kawali tahun 2018 

sebagai berikut : 

 

 
 

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 

anggaran Dana Desa (DD) tahun 2018 berjumlah 

Rp 668.440.000 yang dialokasikan secara bertahap 

yaitu tahap I sebesar Rp 88.688.000 atau 13,27% 

dengan jenis kegiatan Pengadaan Penghalau Hama 

Babi, tahap II sebesar Rp 354.252.000 atau 

53,00% dengan jenis kegiatan Pembangunan 

Gedung Serba Guna sebesar Rp 317.752.000, 

Insentif Guru Paud sebesar Rp 9.000.000, Insentif 

Kader Posyandu sebesar Rp 7.000.000, Pembinaan 

Hafis Qur’an sebesar Rp 15.500.000, Pembinaan 
Agama dan Adat sebesar Rp 5.000.000 dan tahap 

III sebesar 225.500.000 atau 33,73% dengan jenis 

kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rp 70.000.000, 

Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp 

125.000.000, Pemetaan dan Pengukuran Kawasan 

Hutan sebesar Rp 8.500.000, Pengadaan Kursi 

Gedung Serba Guna sebesar Rp 15.000.000, 

Pengadaan Meja Gedung Seba Guna sebesar 

7.000.000. Dari keseluruhan berbagai jenis 

kegiatan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kawa-
Kawali tahun 2018 termaksud kategori Sangat 

Efektif sebesar 100%. Tingkat keberhasilan 

pemerintah desa dalam pengelolaan pendapatan 

desa dengan memperhatikan kebutuhan 

masyarakat merupakan keberhasilan pemerintah 

desa dalam mengefektivitaskan dana desa secara 

maksimal dengan memperhatikan kebutuhan 

kebutuhan masyarakat desa. 

Berdasarkan data diatas pengelolaan Dana 

Desa dapat dikategorikan sangat efektif  bila 

pelayanan yang disediakan pemerintah desa dapat 
menyeluru dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan 

mudah memperoleh pelayanan baik dalam bidang 

pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan. 

 

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa 

Kawa-Kawali Tahun 2018 

 
Dana desa merupakan salah satu 

pendapatan desa yang penggunaannya terintegritas 

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes), oleh karena itu perencanaan 

kegiatannya di susun melalui Musrembang yang 

merupakan forum-forum musyawarah yang 

membahas tentang usulan perencanaan atau 

program pembangunan, dimana keterlibatan 
masyarakat sangat diperlukan khususnya dalam 

pengambilan keputusan mengenai pembangunan 

yang akan dilaksanakan guna memperoleh respon 

atau aspirasi masyarakat terkait kegiatan yang akan 

dilaksanakan.  

Terkait implementasi program perencanaan 

yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat dengan harapan akan adanya 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan namun 

kenyataanya partisipasi masyarakat  masih kurang. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada 
Kepala Desa tentang bagaimana partisipasi  

masyarakat dalam  musyawarah dana desa, beliau 

menyatakan bahwa : 

“Partisipasi perangkat desa Kawa-Kawali 

maupun masyarakatnya dalam mengingikuti 

kegiatan musyawarah desa, alhamdulillah 

antusiasnya sangat tinggi karena mereka tau 

musyawarah desa itu unuk kepentingan bersama 

khususnya desa Kawa-Kawali dan umumnya 

pembangunan di kab. Konawe kepulauan Desa.” 

(wawancara 15 September 2019).           
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 Hal ini didukung oleh pernyataan 

masyarakat yang menyatakan : 

“kegiatan Musyawarah selalu dilakanakan 

pemerintah desa namun dengan kesibukan 

masyarakat terkadang hanya beberapa masyarakat 

yang hadir disebabkan karena kesibukan masing-

masing ” (wawancara 16 september 2019). 

Musyawarah desa dapat dijadikan tali 

penyambung aspirasi masyarakat desa yang dapat 

disalurkan secara langsung dengan memberikan 
kesempatan  masyarakat untuk mengemukan 

aspirasinya mengenai masalah-masalah yang ada 

di Desa bila ditinjau dari partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan musyawarah desa masih sangat 

kurang berpartisipasi, hal ini dapat dilihat melalui 

kehadiran masyarakat dalam hal musyawarah 

pengembilan keputusan mengenai perencanaan 

penggunaan dana desa  dalam musdes dimana dari 

total 225 masyarakat hanya 21 orang yang hadir, 

walaupun demikian penyusunan rencana kegiatan 

tetap terselesaikan. Pernyataan tersebut diperkuat 
oleh wawancara kepada BPD, tentang bagaimana 

partisipasi masyarakat Desa Kawa-Kawali dalam 

penyusunan rencana kegiatan,  beliau menyatakan 

bahwa : 

”walaupun kenyataannya partisipasi 

masyarakat sangat kurang namun penyusunan 

rencana kegiatan tetap terselesaikan, saya selaku 

perwakilan masyarakat akan menyalurkan aspirasi 

masyarakat sebagaimana mestinya terkait 

pengelolaan dana desa berdasarkan kebutuhan 

masyarakat” (Wawancara 16 Septembar 2019). 
Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan 

oleh pemerintah dan masyarakat desa maka alokasi 

penggunaan DD yang telah diusulkan Desa Kawa-

kawali yang digunakan untuk pembangunan desa 

dan pemberdayaan masyarakat secara terperinci 

dapat dilihat dari hasil rekapitulasi hasil 

Musyawarah yang telah disepakati adalah sebagai 

berikut : 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Maka dari beberapa hasil wawancara 

peneliti dengan informan dalam tahapan 

perencanaan kepada Kepala Desa, Masyarakat dan 

BPD Desa Kawa-Kawali. Peneliti menyimpulkan 

bahwa pemerintah sudah transparan dalam 

memberikan informasi terkait perencanaan 

pengelolaan dana desa, dimana hasil perencanaan 

tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan 

pemerintah desa dalam kurung waktu satu tahun. 

Setiap kegiatan yang dilakukan yang 

berkaitan dengan masalah pengangggaran dana 

baik itu dalam bentuk penerimaan atau 

pengeluaran dana desa yang dicatat oleh bendahara 

harus terlebih dahulu dibuatkan Rancangan 

Anggaran Biaya (RAB), Kemudian dibentuk Tim 

Pelaksana Kegiatan (TPK), setelah kegiatan yang 
dilaksanakan terlaksana maka dibuatkan 

pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ. Hal 

tersebut senada dengan pernyataan anggota TPK 

tentang proses tim pelaksana kegiatan dalam 

pelaksanaan RAB, beliau menyatakan bahwa 

:“Disetiap Pelaksanaan Kegiatan yang kami 

lakukan harus terlebih dahulu membuat RAB yang 

dimasukan ke desa dilengkapi dengan 3 berkas 

penting diantaranya : surat pertanggungjawaban, 

SPP dan proposal yang  diverifikasi sekertaris desa 

kemudian di sahkan Kepala  Desa” (Wawancara 
16 september 2019). 

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa 

merupakan usaha pemerintah dalam memberikan 

informasi secara terbuka tanpa ada hal-hal yang 

harus ditutupi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari 

wawancara  peneliti terhadap informan yaitu 

Bapak bendahara tentang proses pencairan dana 

desa, beliau menyatakan : 

“Dana desa dicairkan dari APBDes yang 

pelaksanaan dan penganggarannya harus sesuai 

dengan anggaran yang direncanakan pada 
musyawarah desa dimana catatanya harus 

dilampirkan data penunjang contohnya : proposal 

RAB dan lain-” (Wawancara 16 september 2019). 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

hasil wawancara peneliti bahwa dalam 

pelaksanaan kegiatan  pengelolaan  dana desa di 

Kawa-Kawali sudah transparan dimana Bendahara 

dan TPK selaku pelaksana kegiatan telah 

melaporkan tahapan pelaksanaan dana desa  

kepada  masyarakat  dan  pemerintah  desa. 
 

Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa 

Kawa-Kawali Tahun 2018 
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran 

di Desa Kawa-Kawali ditandai dengan 

kelengkapan penggunaan buku-buku penting yang 
menjadi buku kas umum, buku kas pembantu serta 

buku pembantu pajak. Ketiga buku tersebut adalah 

buku penting desa, dimana bendahara malakukan 

aktivitas tutup buku setiap bulannya. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan 

Bendahara Desa Kawa-Kawali tentang bagaimana 

proses pencatatan keuangan desa, beliau 

menyatakan bahwa : 

“saya menggunakan 3 bukuyaitu : pertama 

buku kas umum, disitu saya mencatat berbagai 
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kegiatan yang menyangkut penerimaan dan 

pengeluaran kas baik secara tunai maupun 

kredit,kedua buku kas pembantu pajak disitu saya 

gunakan untuk membantu buku kas umum dalam 

rangka penerimaan dan pengeluaran yang 

berhubungan dengan pajak dan ketiga buku bank 

disitu saya gunakan untuk membantu buku kas 

umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran 

yang berhubungan dengan bank” (Wawancara 16 

september 2018). 
Berdasarkan informasi penjelasan dari 

perangkat desa yang penjelasan dengan bukti 

laporan dari beberapa buku pembantu kegiatan 

pelaksanaan Dana Desa di Desa Kawa-Kawali 

dalam hal ini penerimaan atau pengeluaran 

kegiatan penatausahaan secara administrasi dapat 

dikatakan baik terselesaikan dengan baik. Maka 

dalam hal dapat dikatakan bahwa penatausahaan 

yang dilakukan oleh bendahara Kawa-Kawali 

sudah baik. 

 

Pelaporab Pengelolaan Dana Desa Kawa-

Kawali Tahun 2018 

Penyusunan laporan keuangan di Desa 

Kawa-Kawali didasari oleh persetujuan Camat, 
kemudian disetor ke Badan Permusyarawatan 

Masyarakat Desa (BPMD), Inspektorat dan Badan 

Pengelolah Keuangan kabupaten untuk di evaluasi, 

pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan 

pada mekanisme yang ditetapkan dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Adapun 

hasil wawancara peneliti kepada Sekretaris desa 

tentang waktu pelaporan realisasi pelaksanaan 

APBDes, beliau mengatakan bahwa : 

“pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes 

semester awal dilaporkan pada bulan mei tanggal 8 

tahun 2018  yaitu sebesar 20%  semester kedua 
yatu padaa bulan juli tanggal 25 tahun 2018 

sebesar 40 % dan semester akhir pada bulan 

oktober tanggal 28 tahun 2018 sebesar 40% 2018” 

(Wawancara 16 september 2019). 

Pelaporan dana desa telah dibuktikan 

dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program 

DD dan APBDes kepada pemerintah tingkat 

atasnya dilakukan secara periodik. Pada 

penggunaan DD tahap I (13,27%) Rp 88.688.000 

adalah sebagai berikut : 

 

 

Adapun penggunaan dana desa tahap II 

(52,00%) Rp 354.252.000 Tahun 2018 adalah 

sebagai berikut : 

 

Adapun penggunaan dana desa tahap III 

(33,73%) Rp 225.500.000 Tahun 2018 adalah 

sebagai berikut : 

 

 
 

Berdasrkan informasi tersebut yang 
diperkuat dengan bukti laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes Permendagri Nomor 

113 Tahun 2014 dapat dikatakan pelaporan 
keuangan Desa Kawa-Kawali sudah baik 

dapat serta dipertanggungjawabkan oleh 

pemerintah. 

 

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana 

Desa Di Desa Kawa-Kawali Tahun 2018 

Penyelesaian pengelolaan Dana Desa 

ditandai dengan tahapan pertanggungjawaban 

pelaporan realisasi anggaran APBDes kepada 

bupati/walikota pada akhir tahun. Penyusunan 

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) telah 
dilakukan oleh pemerintah desa bersama BPD. Hal 

ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara peneliti 

dengan sekretaris tentang yang menyusun laporan 

pertangungjawaban, beliau mengatakan bahwa: 

“Yang menyusun Laporan Pertanggung 

Jawaban (LPJ)  adalah Pemerintah dan BPD dalam 

setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu sosialisasi 



 

45 
 

Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December  2019 pp. 35 - 47 

kepada masyarakat.” (Wawancara 15 september 

2019).       

Pernyataan diatas dapat diperkuat pula oleh 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

masyarakat Desa Kawa Kawali tentang program 

yang disosialisasikan oleh pemerintah desa, beliau 

menyatakan bahwa : 

“Pihak yang terlibat dalam penyusunan LPJ 

dilakukan oleh Pemerintah dan BPD, setiap 

program yang ada didesa Kawa-Kawali, 
pemerintah desa selalu mensosialisasikan kepada 

masyarakat program pemerintah yang sudah 

terlaksanakan” (Wawancara 16 september 2019).     

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sudah 

baik dan dapat diterima oleh pemerintah 

kabupaten. Hal ini disampaikan pula oleh 

Bendahara Desa Kawa-Kawali tentang kendala 

yang dihadapi dalam pengelolaan laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa, beliau 

menyatakan bahwa : 

“walaupun kadang ada hambatan dalam 
pengelolaan Laporan PertanggungJawaban (LPJ) 

penggunaan dana desa namun masih dapat 

diselesaikan dengan baik.” (Wawancara 16 

september 2019).  

Laporan pertanggungjawaban harus 

dipertanggungjawabkan secara transparan kepada 

masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten. 

Pemerintah Desa Kawa-Kawali telah 

melaksanakan pelaporan tanggungjawaban 

tersebut dengan melaporkan setiap transaksi yang 

terjadi berupa laporan APBDes yang telah 
direalisasikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari 

wawancara peneliti kepada TPK, tentang 

transparansi pengelolaan dana desa, beliau 

menyatakan : 

“menurut saya pemerintah desa sudah 

transparan dalam memberikan informasi kegiatan 

pengelolaan dana desa salah satu contohnya yaitu 

pemasangan papan baliho yang diterpasang di 

depan rumah Kepala Desa Kawa-Kawali” 

(Wawancara 15 September 2019).  

Dari informasi hasil wawancara yang 

dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa akuntabilitas Laporan Pertanggung Jawaban 

(LPJ) telah dilaksanakan oleh pemerintah dan BPD 

serta secara administrasi dapat diselesaikan dengan 

baik. 

 

Abalisis Penerapan Prinsip Transparansi 

Dalam Pengelolaan Dana Desa Kawa-

Kawali Tahun 2018 

Keterbukaan akses informasi bagi 

masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai 

penyaluran, pengelolaan dan hasil dari Dana Desa 
adalah salah satu perilaku transparansi. Standar 

akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa 

transparansi adalah memberikan informasi 

keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan  bahwa masyarakat  

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban  pemerintah  

dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan  kepadanya. 

Kegiatan yang didanai dari dana desa harus 

direncanakan secara terbuka oleh pemerintah desa 

maka diadakan musyawarah perencanaan 

pembangunan desa yang hasilnya dituangkan 
dalam Perdes tentang APBDes serta dilaksanakan 

dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan 

masyarakat, seperti halnya yang disampaikan oleh 

masyarakat tentang bentuk informasi anggaran 

dana desa,  beliau menyatakan bahwa : 

“Pemerintah sudah cukup transparan 

memberikan informasi anggaran dana desa dengan 

cara memasang baliho dan mengadakan 

musyawarah kepada masyarakat” (Wawancara  16 

september 2019). 

Hal ini diperkuat dengan informasi yang 
disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tentang 

trasparansi pengelolaan dana desa, beliau 

menyatakan bahwa :  

“Alhamdulilah di Desa kami dalam 

pengelolaan dana desa cukup transparan, dimana 

salah satunya masyarakat dapat melihat dan 

mengawasi penggunaaan dana desa lewat baliho 

hingga laporan rutin yang selalu disampaikan 

kepada masyarakat desa.” (Wawancara 15 

September 2019) 

Penyediaan informasi terkait alokasi dana 
merupakan bukti transparansi pemerintah desa 

maka diharapakan sikap pemerintah tersebut dapat 

menjadi tolak ukur yang sangat berperan penting 

untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana 

khususnya terkait mengenai perencanaan, 

pelaksanaan dan pengelolaan, penatausahaan serta 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hal 

inipun senada dengan informasi yang diperoleh 

peneliti dari masyarakat tentang musyawarah di 

Desa Kawa-kawali, beliau menyatakan bahwa : 

“Memang setiap ada kegiatan musyawarah 

selalu diadakan musyawarah namun yang datang 
hanya sedikit disebabkan karena kesibukan 

masing-masing.” (wawancara 16 september 2019). 
Dana pemerintah yang tujuan utamanya 

untuk penyelenggaraan pemerintah desa 
pelaksanaan pembangunan serta 

pemberdayaan masyarakat merupakan hak 

seluruh masyarakat desa dimana segala 

kegiatan pembangunan desa yang berasal dari 
hasil Musrembang harus dipertanggung 

jawabankan penggunaan dananya. Hal ini 

sejalan dengan hasil wawancara peneliti 
kepada BPD tentang kebebasan berpendapat 

dalam musyawarah desa, beliau menyatakan 

bahwa : 
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“masyarakat diberikan kesempatan dalam 

memberikan pendapat dan pendapatnyapun 

ditindak lanjuti/dipenuhi sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat” (wawancara 15 september 2019). 

Hasil wawancara peneliti dengan informan 

terkait transparansi pengelolaan dana desa yaitu 

kepala desa, masyarakat, dan BPD desa kawa-

kawali. Peneliti menemukan bahwa pemerintah 

sudah cukup transpasaran dalam memberikan 

informasi seputar perencanaan musyawarah  
terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan 

masyarakat juga sangat berpartisipasi walaupun 

pemahaman masyarakat masih kurangnya terhadap 

pengelolaan Dana Desa di Desa Kawa-Kawali. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan Analisis 

Efektivitas dan Transparansi Pengelolaan Dana 

Desa di Desa Kawa-Kawali Konawe Kepulauan 

tahun 2018, maka penulis mengambil kesimpulan : 

1) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa 

Kawa-Kawali tahun 2018 yang berdasarkan 

pada perbandingan realisasi anggaran 

terhadap target belanja  maka dapat 
disimpulkan dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan hampir rata-rata memperoleh 

pencapaian pencapaian 100% dengan 

kategorikan pencapaian yang sangat efektif 

dimana total anggaran Dana Desa (DD) yang 

diberikan pemerintah telah dianggarkan 

semua sesuai dengan anggaran yang 

diberikan pemerintah diperggunakan untuk 

membiayai kegiatan pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa.  

2) Pengelolaan Dana Desa di Desa Kawa-
Kawali tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan 

mekanisme pengelolaan keuangan desa 

diantaranya : perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban yang secara keseluruhan 

sudah sangat baik dilaksanakan berdasarkan 

pada prinsip transparansi. 

3) Analisis Transparansi pengelolaan Dana Desa 

di Desa Kawa-Kawali sudah sangat baik 

dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan 

berlaku yang didasari pada Pemendagri No. 

113 tahun 2014 sebagai acuan dalam 
pengelolaan keuangan desa 

 

Saran 

 

Berdasarkan hasil kesimpulan uraian diatas, 

maka penulis memberikan saran yang dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan kepada pemerintah 

Desa Kawa-Kawali Kabupaten Konawe Kepulauan 

dalam pengelolaan keuangan Dana Desa tahun 

2018, adapun saran-saran tersebut yaitu : 

1) Kepada Pemerintah Desa Kawa-Kawali 

dalam pengelolaan Dana Desa lebih 

memperhatikan lagi masyarakatnya baik itu 

dari tahap perencanaan hingga 

pertanggungjawaban dengan selalu 

meningkatkan transparansi dalam berbagai 

aspek dimana informasi yang diberikan dapat 

menyeluruh kesegala lapisan masyarakat 
Desa Kawa-Kawali.  

2) Kepada Masyarakat Desa Kawa-Kawali 

untuk lebih meningkatkan partisipasinya 

dalam mengawal kegiatan dilakukan 

pemerintah desa terkhusus dalam pengelolaan 

dana desa sehingga tidak ada lagi masyarakat 

yang tidak mengetahui tentang penggunaan 

Dana Desa. 
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Abstract: This study aims to determine the influence of intellectual 

capital and financial performance on firm value in the food and 

beverages sub-sector manufacturing companies listed on the 2016-

2018. This research is a quantitative research. Data analysis method 

used is multiple linear regression pooled of the data model by 

estimating the effect of intellectual capital and financial performance 
on firm value.Based on the research results, it is known that 

intellectual capital and financial performance simultaneously 

influence the firm value. Intellectual capital has a negative effect on 

firm value, while financial performance has a positive effect on firm 

value. It can be concluded that intellectual capital and financial 

performance together support each other in increasing the value of 

the company. Despite that investors do not always focus on 

intellectual capital to invest. They are more interested in a good 

financial statement information. From the results of the above 

conclusions, it is recommended to further improve the management of 

resources effectively and efficiently as well as considering the 

conditions that occur in the company prior to the publication of 
financial information in order to help increase the value of the 

company. 
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PENDAHULUAN 

Nilai perusahaan menjadi hal yang paling 

penting bagi perusahaan-perusahaan di zaman 

modern ini. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang 

baik akan mendapat penilaian yang bagus dari 

masyarakat khususnya para investor. 

Nilaiperusahaan sendiri merupakan cerminan 

harga diriperusahaan dihadapan para investor 

(Oetomo, 2018:2). Jadi, salah satu isu yang 

penting bagi manajemen perusahaan adalah 

mengidentifikasi faktor pemicu nilai perusahaan 
(Sukiati et al, 2015:30) 

Salah satu faktor yang memicu pengaruh 

nilai perusahaan adalah modal intelektual 

(intellectual capital). Banyak perusahaan yang 

sudah menyadari bahwa kemampuan bersaing 

tidak hanya terletak pada kepemilikan aset 

berwujud, tetapi lebih pada kemampuan untuk 

melakukan inovasi, sistem informasi, pengelolaan 

organisasi dan sumber daya manusia yang 

dimilikinya melalui pengetahuan (Widarjo, 

2011:158). Hal ini terjadi karena proseskegiatan 
ekonomipada awalnya hanya mengandalkan 

tenaga kerja (labor based business) berkembang 

menjadi bisnis berdasarkan pengetahuan 

(knowledge based business) sehingga menjadikan 

karakteristik utama perusahaan menjadi 

perusahaan berdasarkan pengetahuan 

(Sawarjuwono dan Kadir, 2003:35). 

Randa dan Solon (2012:25) menyatakan 

bahwa “fenomena tentang perkembangan modal 

intelektual di Indonesia dimulai setelah terbitnya 

PSAK No. 19 (revisi 2000) yang membahas 

tentang aktiva tidak berwujud”. Dalam PSAK 
tersebut dijelaskan bahwa aktiva tidak berwujud 

adalah aktiva non-moneter yang dapat 

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik 

serta dimiliki untuk digunakan dalam 

menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, 

disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan 

administratif (Ikatan Akuntan  Indonesia, 2007).  
Faktor lainnya yang menjadi penentu dalam 

nilai perusahaan yaitu kinerja keuangan. Menurut 

DP dan Monika (2014:1) Setiap perusahaan 

didirikan dengan tujuan memperoleh 

keuntungan.Setelah menghasilkan keuntungan, 
perusahaan menginginkan eksistensi.Keberlanjutan 

perusahaan besar pengaruhnya dari investor karena 

dengan adanya investor dapat meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. Dalam laporan 

tahunan ini akan terlihat keadaan baik atau 

buruknya kondisi keuangan perusahaan, apakah 

perusahaan memiliki kinerja yang efektif dan 

efisien dalam mengelola dana yang bersumber dari 

dalam maupun luar perusahaan dalam periode 

tertentu (DP dan Monika, 2014:1). 

Resource Based View menjelaskan bahwa 

keunggulanbersaing perusahaan dapat dilihat dari 

pengelolaan aset tak berwujud (Davidand 

David,2015). Belkaoui (2003) juga menyatakan 

strategi yang potensial untuk meningkatkan nilai 

perusahaan adalah dengan menyatukan aset 

berwujud dan aset tidak berwujud. Sedangkan 

signaling theory menjelaskan bahwa informasi 

berupa rasio keuangan sangat penting untuk dilihat 

para investor. Menurut Utami (2018) jika rasio 

keuangan tinggi maka akan menjadi sinyal yang 

baik bagi para investor karena hal ini menunjukkan 
kinerja keuangan perusahaan yang baik. 

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek 

perusahaan baik, sehingga investor akan merespon 

positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan 

meningkat (Utami, 2018) .Berdasarkan konteks 

tersebut, perusahaan perlu meningkatkan strategi 

mereka dalam mengelola modal intelektual dan 

kinerja keuangan agar saling bersinergi dalam 

menciptakan nilai perusahaan yang lebih tinggi. 

Pengukuran yang tepat untuk mengukur 

modal intelektual adalah dengan efisiensi dari nilai 
tambah yang dihasilkan oleh kemampuan 

intelektual perusahaan (Value Added Intellectual 

Coefficient - VAIC).VAICTM adalah model yang 

dikembangkan Pulic (1998) Namun, model ini 

masih mengalami kekurangan yaitu tidak 

mengukur salah satu komponen modal intelektual. 

Model yang tepat untuk mengukur keseluruhan 

komponen modal intelektual adalah model M-

VAIC (Modified-Value Added Intellectual Capital) 

yang dikembangkan kembali oleh Ulum et al 

(2014). Selain itu, untuk mengukur kinerja 
keuangan ROA (return on asset) menjadi opsi 

yang tepat Rasio ini penting bagi pihak manajemen 

untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi 

manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh 

aset perusahaan (Grace dan Sonang, 2013). 

Semakin besar return on asset (ROA) berarti 

semakin efisien penggunaan aset perusahaan atau 

dengan kata lain dengan jumlah aset yang sama 

bisa dihasilkan laba yang lebih besar dan 

sebaliknya. 

Beberapa penelitian tentang modal 

intelektual juga memiliki pendapat dan hasil yang 
bervariasi tentang pengaruh modal intelektual dan 

kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.Firer 

and Williams (2003) melakukan penelitian namun 

gagal menemukan hubungan yang kuat antara 

efisiensi value added komponen utama dari modal 

intelektual perusahaan dan kinerja keuangan 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Randa dan 

Solon(2012) membuktikan bahwa intellectual 

capital berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Sukiati et al. (2015) melakukan penelitian 
serupa yaitu pengaruh modal intelektual dan 

kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan Hasil 

pengujian menemukan adanya pengaruh simultan 

terhadap nilai perusahaan perusahaan.Hermawan 
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dan Maf’ulah (2014) meneliti hubungan antara 

kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.Hasil 

penelitian diperoleh bahwa kinerja keuangan 

(ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil yang sama juga ditemukan oleh 

Solikhah et al (2010) yang meneliti tentang 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan yang 

diukur dengan PBV dan PER tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik 
untuk mengembangkan penelitian tentang 

pengaruh modal intelektual dan kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan ke arah yang berbeda 

agar lebih konsisten. Dalam penelitian ini akan 

meneliti perusahaan manufaktur di sub sektor food 

and beverages. Opsi yang digunakan dalam modal 

intelektual adalah metode M-VAIC, kinerja 

keuangan menggunakan ROA serta nilai 

perusahaan menggunakan ukuran PBV.Oleh 

karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan 
(Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di IDX periode 2016-2018)”. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Resource Based View Theory (Teori RBV) 

Barney (1991) mengungkapkan bahwa 
dalam perspektif RBV, sumber daya perusahaan 

mencakup semua aset, kemampuan, proses 

organisasi, atribut, perusahaan, informasi, 

pengetahuan, dan lainnya yang dikendalikan oleh 

perusahaan yang memungkinkan mereka untuk 

memahami dan menerapkan strategi untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. 

Salah satu sumber daya yang penting untuk 

organisasi sebagai identifikasi RBV adalah modal 

intelektual (Ulum et al, 2014:1436). 

 

Signalling Theory (Teori Sinyal) 

Teori sinyal menjelaskan mengapa 

perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan pada 

pihak eksternal (Utami, 2018). Menurut Utami 

(2018) dorongan perusahaan untuk memberikan 

informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar karena perusahaan 

mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan 

dan prospek yang akan datang daripada pihak luar 

(investor dan kreditor).  

 

Modal Intelektual (Intelllectual Capital) 

Menurut  OECD  (2015)  “modal 

intelektual merupakan bagian  dari  aset tidak 

berwujud (intangibleassets) secara keseluruhan 

karena ada unsure yang bersifat tidak berwujud 

(intangible) secara logis bukan merupakan bagian 

dari modal  intelektual, misalnya reputasi, yang  

merupakan  hasil dari  penggunaan modal 

intelektual”. Jadi, modal intelektual merupakan 

pengetahuan yang memberikan informasi tentang   

nilai   tak berwujud   perusahaan  yang   dapat 

membantu perusahaan untuk menjalankan 

strateginya dengan efektif dan efisien serta 

memengaruhi daya tahan dan keunggulan bersaing. 

Menurut International Federation of 

Accountant (IFAC) terdapat beberapa istilah yang 
hampir mirip dengan intellectual capital, antara 

lain intellectual property, intellectual asset dan 

knowledge asset yang semuanya bermaksud 

sebagai saham atau modal yang berbasis pada 

pengetahuan yang dimiliki perusahaan 

(Widyaningrum, 2004).Pangestika (2010) juga 

mengatakan bahwa “Intellectual Capital mencakup 

semua pengetahuan karyawan, organisasi dan 

kemampuan mereka untuk menciptakan nilai 

tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif 

berkelanjutan”. 

International Federation of Accountant 

membuat klasifikasi tentang intellectual capital 

dalam tiga kategori, yaitu: human capital, 

Structural Capital atau Organization Capital dan 

Relational Capital atau Customer Capital. 

 

Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi 

keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu 

baik menyangkut aspek penghimpunan dana 

maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur 
dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan 

profitabilitas (Jumingan, 2006:239). Kinerja 

keuangan perusahaan merupakan prestasi yang 

dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu 

yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan 

tersebut (Sutrisno, 2009:53) 

Menurut Riadi (2016) “kinerja keuangan 

adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar”.Kinerja 

perusahaan merupakan suatu gambaran tentang 
kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis 

dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui mengenai baik buruknya keadaan 

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan 

prestasi kerja dalam periode tertentu.Hal ini sangat 

penting agar sumber daya digunakan secara 

optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan 

(Fahmi, 2012:2). 

Menurut pandangan investor, informasi 

mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat 

digunakan untuk melihat apakah mereka akan 
mempertahankan investasi mereka di perusahaan 

tersebut atau mencari alternatif lain (Jumingan, 
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2006). Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai 

usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi 

membuat para investor melirik perusahaan tersebut 

untuk menanamkan modalnya sehingga akan 

terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat 

dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi 

dari nilai perusahaan (Riadi, 2016). 

 

Nilai Perusahaan 

Riadi (2017) menjelaskan “nilai perusahaan 
adalah persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan 

dengan harga saham”.Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan 

meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya 

terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga 

pada prospek perusahaan di masa mendatang. 

Pada dasarnya tujuan jangka panjang 

perusahaan adalah memaksimumkan 

nilai perusahaan (Sudibya dan Restuti, 

2014:19).Dengan memaksimalkan nilai 
perusahaan, perusahaan akan diminati oleh 

masyarakat khususnya investor untuk investasi 

dalam jangka waktu yang panjang ke depannya. 

Menurut Sudibya dan Restuti (2014:19) nilai 

perusahaandapat memberikan kemakmuran 

pemegang sahamapabila harga saham perusahaan 

meningkat.Semakin tinggi harga saham, maka 

semakintinggi pula kemakmuran pemegang 

saham.Sehingga jika nilai perusahaan tinggi 

makakemakmuran pemilik pun akan tinggi pula, 

karenanilai perusahaan yang tinggi 
menggambarkanharga saham yang tinggi dan 

optimalnya kinerjaperusahaan (Sudibya dan 

Restuti, 2014:19). 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di IDX tahun 2016-

2018. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang berada di sub sektor 

food and beverages.Populasi yang didapat 

berjumlah 27 perusahaan.Penelitian ini mengambil 
sampel dengan menggunakan metode purposive 

sampling yang merupakan teknik pengambilan 

sampel dari populasi berdasarkan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2013). Hal-hal yang 

dipertimbangkan untuk sampel dalam penelitian 

ini yaitu : 

1. Perusahaan manufaktur sub sektor food and 

beverages yang terdaftar di IDX atau Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2016-2018 

2. Perusahaan manufaktur sub sektor food and 

beverages yang tidak mengalami delisting 

selama periode 2016-2018. 

3. Perusahaan manufaktur sub sektor food and 

beverages yang tidak menunjukkan laba dan 

ekuitas negatif selama periode 2016-2018 

4. Perusahaan manufaktur sub sektor food and 
beverages yang memiliki daftar harga saham 

selama periode 2016-2018. 

5. Perusahaan manufaktur sub sektor food and 

beverages yang menggunakan mata uang 

rupiah dalam laporan keuangannya. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, jumlah 

perusahaan yang memenuhi kriteria berjumlah 13 

perusahaan sehingga total sampel dalam penelitian 

ini 13 perusahaan x 3 periode adalah 39 sampel. 

 

Teknik Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif 

 Statistik deskriptif dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan nilai dari 

variabel VAIC, ROA dan PBV.Dalam 

melakukan uji ini penulis menggunakan 

software Eviews. 

2. Analisis Regresi Berganda Model Data Panel 

Penelitian ini menggunakan model data 

panel (pooled of the data) yaitu penggabungan 

data time series dan cross section. Rumus 

regresi berganda adalah sebagai berikut : 

Y= a+ β
1
X1+ β

2
X2+e 

Dimana : 
Y  = Nilai Perusahaan 

a  = Bilangan Konstanta 

b1, b2 = koefisien regresi  

X1  = Modal Intelektual 

X2  = Kinerja Keuangan 

e  = Error 

Menurut Widarjono (2007, 251), untuk 

mengestimasi parameter model dengan data 

panel, terdapat tiga teknik (model) yang sering 

ditawarkan, yaitu: 

a. Model Common Effect, merupakan 
teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi parameter model data 

panel, yaitu dengan mengkombinasikan 

data cross section dan time series sebagai 

satu kesatuan tanpa melihat adanya 

perbedaan waktu dan entitas (individu).  

b. Model Efek Tetap (Fixed Effect), 

mengasumsikan bahwa intersep dari 

setiap individu adalah berbeda 

sedangkan slope antar individu adalah 

tetap (sama).  
c. Model Efek Random (Random Effect), 

mengasumsikan setiap perusahaan 

mempunyai perbedaan intersep, yang 
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mana intersep tersebut adalah variabel 

random.  

Untuk memilih model yang tepat, ada 

beberapa uji yang perlu dilakukan. Pertama, 

uji chow-test untuk memilih apakah model 

yang digunakan adalah common effect atau 

fixed effect. Kedua, dengan uji Hausman 

untuk memilih apakah model yang digunakan 

adalah fixed effect atau random effect.Ketiga, 

yaitu uji Lagrange Multiplier untuk memilih 
apakah model common effect atau random 

effect. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam analisis regresi 

data panel adalah uji multikolonieritas dan uji 

heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas 

menggunakan uji VIF dan uji 

heteroskedastisitas menggunakan uji glejser. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi/Uji R-Square, 

digunakan untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2007;83). Nilai R-Square 

berkisar antara 0 sampai dengan 

1.Semakin mendekati angka 1 maka 

semakin baik pula kemampuan variabel 

independen dalam menerangkan variabel 

dependen. 

b. Uji Signifikan Simultan F/Uji F, 

digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Apabila nilai F hitung lebih 

besar dari nilai F tabel maka hipotesis 

alternatif yang menyatakan bahwa semua 

variabel independen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Gujarati, 2001). 

c. Uji t Statistikadalah salah satu tes 

statistik yang dipergunakan untuk 

menguji kebenaran atau kepalsuan 

hipotesis nihil yang menyatakan bahwa 

diantara dua buah mean sampel yang 
diambil secara random dari populasi 

yang sama, tidak terdapat perbedaaan 

yang signifikan (Sugiyono, 2010:278). 

 

Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Independen 

a. Modal Intelektual Modal intelektual 

adalah bagian dari aset tak berwujud yang 

berupa pengetahuan dan kemampuan 

yang digunakan untuk mengelola sumber 

daya perusahaan melalui implementasi 
yang efektif dan efisien. 

Modal intelektual dalam 

penelitian ini diukur dengan 

menggunakan metode M-VAIC 

(Modified-Value Added Intellectual 

Capital) yang dikembangkan oleh Ulum 

et al (2014) yang merupakan 

pengembangan dari metode VAICTM 

milik Pulic (1998).Berikut model M-

VAIC yang digambarkan oleh Ulum et al 

(2014) sebagai berikut : 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Sumber : Ulum et al (2014) 

 

Keterangan : 

ICE : Intellectual Capital Efficiency 

HCE : Human Capital Efficiency 
SCE : Structural Capital Efficiency 

RCE : Relational Capital Efficiency 

CEE : Capital Employed Efficiency 

 
b. Kinerja Keuanganadalah hasil dari 

laporan keuangan yang 

menggambarkan kondisi laporan 
keuangan suatu perusahaan guna 

pemberian suatu informasi mengenai 

kondisi keuangan perusahaan 

tersebut. 
Untuk mengukur kinerja 

keuangan harus diukur dengan rasio 

tertentu. Salah satunya adalah rasio 
profitabilitas yaitu rasio ROA (Return 

On Asset). Rumus ROA adalah 

sebagai berikut : 
 

Return On Asset= 
Laba Bersih

Total Aset
 X 100% 

 
2. Variabel Dependen 

Variabel Dependen penelitian ini 

adalah nilai perusahaan.Nilai perusahaan 

adalah nilai yang didapat oleh perusahaan 
melalui kepercayaan yang diberikan oleh 

masyarakat melalui investasi. 

Nilai perusahaan dalam penelitian 
ini diukur dengan rasio PBV (Price To 

Book Value). Rumus PBV adalah sebagai 

berikut : 
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PBV = 
Harga Saham

Nilai Buku Per Lembar Saham
 

 

 
1. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Data 
1. Statistik Deskriptif 

 

 

 
 

 

 
 

 
Berdasarkan tabel diatas jumlah observasi 

data yang dilakukan berjumlah 39 data berasal dari 

13 sampel penelitian dikalikan dengan 3 tahun 

periode laporan keuangan pada sampel penelitian. 

Variabel M-VAIC (modal intelektual) 

memiliki nilai maksimum sebesar 2,572201 dan 

nilai minimum sebesar -1,211034. Nilai rata-rata 
sebesar 2.562053 dan nilai standar deviasi 

0,973329. 

Variabel ROA (kinerja keuangan) memiliki 

nilai maksimum sebesar 3,043078 dan nilai 

minimum sebesar -0,992348. Nilai rata-rata 

sebesar 1.281026 dan nilai standar deviasi 

0,973329. 

Variabel PBV (nilai perusahaan) memiliki 

nilai maksimum sebesar 3,223158 dan nilai 

minimum sebesar -0,686329. Nilai rata-rata 

sebesar 6.547469 dan nilai standar deviasi 
0,973329. 

 

2. Analisis Regresi Berganda Model Data Panel 

Dalam estimasi data panel terdapat tiga 

teknik yang digunakan yaitu common effect model, 

fixed effect model dan random effect model.  

 

3. Uji Pemilihan Regresi Model Data Panel 

a. Uji Chow 

 

 

 

 
 

 

 
Nilai F hitung uji chow : 

F hitung = 
(RRSS - URSS) / (N - 1)

URSS / (NT - N - K)
 

F hitung  = 
(141,6427 -141,6427) / (13 - 1)

141,6427 / (39 - 13 - 2)
 

F hitung  = 
0,000000 / 12

141,6427 / 24
 

F hitung = 
0,000000

5,901779
 

F hitung = 0,00 

Nilai F tabel uji chow : 

Rumus F tabel = (α : df (n - 1, nt - n - k)) 

Dimana : 
α = tingkat signifikansi  

  0,05 

n = total data cross  

section 

t = total data time series 

nt = cross section x time  

series 

k = total variabel  

penjelas/independen 

Perhitungan 

F tabel = (0,05 : 13-1 (13 - 1, 39 - 13 - 2)) 

F tabel = (0,05 : 12 (12, 24)) 

F tabel = 2,18 (dilihat pada tabel  

 F df N1= 12, df N2 = 24) 

Jadi, dari hasil uji chow diatas, maka dapat 

dilihat nilai dari F statistik/hitung = 0,000000 ≤ 

nilai F tabel  = 2,18. Begitu juga dengan 

probabilitas atau p-valuenya = 1,000000 > nilai α 

=0,05. Kesimpulan yang didapatkan adalah model 

common effect lebih tepat untuk digunakan 

daripada model fixed effect dan pengujian berhenti 
sampai disini serta uji hausman dan uji lagrange 

multiplier tidak perlu dilakukan. 

4. Estimasi Regresi Linear Berganda Model Data 

Panel 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Berdasarkan hasil estimasi regresi berganda 
menggunakan data panel maka model persamaan 

penelitian ini adalah: 

PBV= 5,008410 - 0,340713M-VAIC + 1,215434ROA + 0 

Persamaan diatas dapat dinterpretasikan 

sebagai berikut : 

a. Konstanta = 5,01, artinya jika X1 (M-VAIC 

dari modal intelektual) dan X2 (ROA dari 

kinerja keuangan) nilainya tidak mengalami 

perubahan atau tidak meningkat, maka Y (PBV 

dari nilai perusahaan) nilainya sebesar 5,01%.  
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b. Koefisien regresi X1 (M-VAIC) = -0,34, 

artinya jika modal intelektual mengalami 

peningkatan sebesar 1%, maka akan 

menurunkan nilai perusahaan sebesar 0,34% 

dengan asumsi X2 (ROA) nilainya tetap. Hal 

ini berarti peningkatan modal intelektual tidak 

searah dengan nilai perusahaan karena 

memiliki arah hubungan negatif jika dilihat 

dari harga saham dibagi dengan nilai buku per 

lembar saham. 
c. Koefisien regresi X2 (ROA) = 1,22, artinya jika 

kinerja keuangan mengalami peningkatan 

sebesar 1%, maka akan meningkatkan nilai 

perusahaan sebesar 1,22% dengan asumsi X1 

(M-VAIC) nilainya tetap. Hal ini berarti 

peningkatan kinerja keuangan searah dengan 

nilai perusahaan karena memiliki arah 

hubungan positif jika dilihat dari harga saham 

dibagi dengan nilai buku per lembar saham. 

5. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolonieritas 

 

 

 
 

 

 
 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas 

diatas maka dapat dilihat bahwa masing-masing 

variabel independen menunjukkan nilai Tolerance 

0,15> 0,10 dan nilai VIF 6,70 < 10,00 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

 

b. Uji Heterokedastisitas 
 

 

 
 

 

 

 
 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas 

diatas maka dapat dilihat bahwa nilai signifikan 

variabel M-VAIC sebesar 0,21> 0,05 dan nilai 

signifikan variabel ROA sebesar 0,87 > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

heterokedastisitas. 

 

6. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Dilihat dari model common effect, hasil uji 

hipotesis menunjukkan bahwa nilai sebesar 0,83 

yang artinya variabel X1 dan X2 secara bersama-

sama memberikan sumbangan pengaruh terhadap 

variabel Y sebesar 83% dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 

b. Uji Signifikansi Simultan F/Uji F 

Perhitungan F tabel : 

df 1 = k (semua variabel) – 1 

= 3 – 1 

= 2 

df 2 = n (jumlah sampel  

data) – k – 1  
= 39 – 3 – 1  

= 35 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada model 

common efect bahwa nilai F statistik/hitung 

menunjukkan nilai sebesar 371,96> F kritis/tabel 

3,27. Selain itu, signifikansi dari probabilitas F 

statistik menunjukkan bahwa 0,00 ≤ 0,05. Hal ini 

berarti modal intelektual dan kinerja keuangan 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan 

price to book value (PBV) sehingga H0 ditolak 
dan Ha diterima. 

 

c. Uji t Statistik 

 

Perhitungan t tabel : 

df = n – k – 1  

= 39 – 3 – 1  

= 35 (dilihat di lampiran pada tabel t) 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang terlihat 

pada model common effect bahwa nilai t 

statistik/hitung untuk variabel X1 (M-VAIC) 
menunjukkan nilai sebesar -3,94 dan variabel X2 

(ROA) menunjukkan nilai sebesar 14,06. Nilai t 

tabel dengan perkiraan df = 35 dan probabilitas 

atau α = 0,05 didapatkan nilai sebesar 1,68 atau -

1,68. Jadi, dapat disimpulkan bahwa : 

- Variabel M-VAIC menunjukkan bahwa 

nilai t statistik/hitung sebesar -3,94 ≤ nilai t 

tabel sebesar -1,68 dan p-valuenya sebesar 

0,00 < signifikan 0,05. Hal ini berarti modal 

intelektual berpengaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan 

sehingga H0 diterima 
- Variabel ROA menunjukkan bahwa nilai t 

statistik/hitung sebesar 14,06 ≥ nilai t tabel 

sebesar 1,68 dan p-valuenya sebesar 0,00 < 

signifikan 0,05. Hal ini berarti kinerja 

keuangan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

Pembahasan 

 

1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah 
modal intelektual dan kinerja keuangan 

berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan 

price to book value (PBV). Berdasarkan hasil 
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uji F variabel M-VAIC dan ROA terhadap 

nilai perusahaan (PBV) pada estimasi diatas 

menunjukkan nilai F hitung sebesar 371,96 

lebih besar dari F tabel sebesar 3,27 dan nilai 

p-valuenya adalah 0,00 lebih kecil dari nilai 

signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis ini diterima karena memberikan hasil 

pengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap rasio PBV. 

Hasil ini membuktikan bahwa pengaruh 
yang dihasilkan oleh modal intelektual dan kinerja 

keuangan terhadap nilai perusahaan berada pada 

hubungan yang positif.Hal ini dikarenakan modal 

intelektual dan kinerja saling mendukung di dalam 

perusahaan sehingga ketika keduanya meningkat 

maka dapat meningkatkan nilai perusahaan.Jadi, 

pada intinya dari kedua variabel baik M-VAIC 

yang berasal dari modal intelektual maupun ROA 

yang berasal dari kinerja keuangan, keduanya 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang diukur 

dengan PBV secara bersamaan atau simultan. 
Hasil Penelitian ini sebanding dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sukiati et al (2015) 

yang menyatakan modal intelektual dan kinerja 

keuangan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah 

modal intelektual berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil uji t pada estimasi diatas 

variabel M-VAIC terhadap nilai perusahaan 
(PBV) menunjukkan nilai t hitung sebesar -

3,94 lebih kecil dari F tabel sebesar -1,68 dan 

nilai p-valuenya adalah 0,00 lebih tinggi dari 

nilai signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis ini ditolak karena 

memberikan hasil pengaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap rasio PBV. 

Secara teori hasil ini tidak sesuai dengan 

teori  RBV yang menyatakan bahwa investor akan 

memberikan nilai yang tinggi terhadap perusahaan 

yang memiliki kemampuan untuk mengelola modal 

intelektual secara efektif dan efisien sehingga 
dapat meningkatkan nilai perusahaan. Modal 

intelektual berpengaruh negatif yang artinya 

walaupun modal intelektual meningkat, akan tetapi 

menurunkan nilai perusahaan. Hal ini terjadi 

karena walaupun pengelolaan modal intelektual 

sudah maksimal dilakukan oleh perusahaan, jika 

nilai pasar saham sedang menurun terhadap 

perusahaan maka nilai perusahaan juga ikut 

menurun.Terbukti dari data yang dihasilkan dalam 

penelitian yang memperkuat pernyataan ini yaitu 

pada perusahaan dengan kode saham DLTA. Pada 
tahun 2016 modal intelektual DLTA sebesar 6,02 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 

6,49. Namun, nilai perusahaan tahun 2016 sebesar 

3,97 mengalami penurunan pada tahun 2017 

menjadi 3,22. 

Kesimpulannya berarti tidak selamanya 

investor akan memberikan nilai yang tinggi 

terhadap perusahaan yang mampu mengelola 

modal intelektualnya. Hasil penelitian ini 

sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lailiyah (2016) yang menyatakan bahwa modal 

intelektual berpengaruh secara negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 
 

3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah 

kinerja keuangan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil uji t pada estimasi diatas 

variabel ROA terhadap nilai perusahaan 

(PBV) menunjukkan nilai t hitung sebesar 

14,06 lebih besar dari F tabel sebesar 1,68 dan 

nilai p-valuenya adalah 0,00 lebih kecil dari 

nilai signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis ini diterima karena 
memberikan hasil pengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap nilai PBV. 

Secara teori hasil ini sesuai dengan teori 

sinyal yang menyatakan bahwa dengan 

memberikan informasi keuangan ke luar 

perusahaan untuk memperlihatkan kondisi 

keuangan untuk menarik perhatian investor guna 

meningkatkan nilai perusahaan. Kinerja keuangan 

berpengaruh positif yang artinya jika kinerja 

keuangan meningkat maka akan meningkatkan 

nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena dengan 
menunjukkan informasi laporan keuangan investor 

tidak akan merasa ragu untuk menanamkan modal 

mereka di perusahaan tersebut sehingga memicu 

peningkatan nilai perusahaan. Terbukti dari data 

yang dihasilkan dalam penelitian yang 

memperkuat pernyataan ini yaitu pada perusahaan 

dengan kode saham STTP. Pada tahun 2016 

kinerja keuangan STTP sebesar 0,07 mengalami 

peningkatan pada tahun 2017 menjadi 0,09. 

Sejalan dengan nilai perusahaan pada tahun 2016 

sebesar 3,61 juga mengalami peningkatan pada 

tahun 2017 menjadi 4,16. 
Kesimpulannya berarti informasi keuangan 

perusahaan yang menunjukkan laporan keuangan 

yang baik mampu menarik minat investor dan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan jika 

berpatokan melalui rasio PBV.Hasil penelitian ini 

sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Tauke et al (2017) yang menyatakan bahwa 

kinerja keuangan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data dalam 

pembahasan bab sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa : 
1. Modal intelektual dan kinerja keuangan secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan 

price to book value (PBV). Hal ini 

mengindikasikan bahwa modal intelektual dan 

kinerja keuangan secara bersama-sama 

mampu mempengaruhi nilai perusahaan.  

2. Modal intelektual secara parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang diukur dengan price to book 

value (PBV). Hal ini mengindikasikan bahwa 
modal intelektual memiliki hubungan yang 

tidak searah dengan nilai perusahaan 

walaupun itu berpengaruh. Hal ini disebabkan 

investor tidak selalu melihat modal intelektual 

sebagai fokus mereka untuk menanamkan 

modal di perusahaan tersebut. 

3. Kinerja keuangan secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang diukur dengan price to book 

value (PBV). Hal ini mengindikasikan bahwa 

kinerja keuangan memiliki hubungan yang 

searah dengan nilai perusahaan. Hal ini 
disebabkan investor pastinya akan selalu 

tertarik untuk menanamkan modalnya 

terhadap perusahaan yang memiliki informasi 

mengenai laporan keuangan yang baik. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran 

yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Objek Penelitian 

Bagi objek penelitian dalam hal ini 

laporan keuangan agar kedepannya dapat 
dikembangkan lagi tentang sistem 

pelaporannya terutama untuk modal 

intelektual yang sekarang ini telah menjadi 

karakteristik dari knowledge based business 

yang dikatakan dapat mempengaruhi 

peningkatan nilai perusahaan.Untuk kinerja 

keuangan mungkin bisa membawa hal positif 

bagi perusahaan melalui tingkat pengembalian 

aset atau ROA namun perlu perbaikan agar 

bisa meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Perusahaan 

Bagi perusahaan penelitian ini bisa 
dijadikan referensi agar perusahaan dapat 

meningkatkan pengelolaan sumber dayanya 

secara efektif dan efisien dalam hal ini 

pengetahuan untuk membantu dalam 

peningkatan nilai perusahaan. Kemudian 

dalam hal pengumuman mengenai informasi 

keuangan perusahaan sebaiknya 

mempertimbangkan dengan melihat kondisi 

yang terjadi dalam perusahaan sehingga dapat 

memastikan bahwa dengan dipublikasikannya 

laporan keuangan akan membantu 

meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Peneliti Selanjutnya untuk Pengembangan 

Ilmu 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan 

meneliti tentang modal intelektual dan kinerja 
keuangan terhadap nilai perusahaan agar 

mengembangkan penelitian dari sub sektor ke 

sektor perusahaan agar mendapat hasil yang 

maksimal. 
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abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

perlakuan akuntansi gadai syariah dan konvensional. Menggunakan 

pendekatan deskriptif komparatif dengan membandingkan perlakuan 

akuntansi pada gadai persfektif syariah dan gadai persfektif 

konvensional. Data yang digunakan merupakan data primer dan 

sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dengan pihak 

perusahaan yang ditunjuk sebagai informan, sedangkan data sekunder 

berupa data yang diperoleh dari data internal perusahaan. Hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi 

pada pegadaian syariah masih tunduk pada ketentuan yang masih 

berlaku di PT. Pegadaian (Persero) yang berbasis konvensional. 

Analisis perlakuan akuntansi gadai syariah adalah pendapatan yang 

diakui dalam pembiayaan gadai syariah adalah pendapatan ijarah yang 

dihitung berdasarkan tarif yang telah ditentukan dari hasil taksiran 

barang gadai untuk jangka waktu 10 hari, dasar pengakuan 

pendapatannya adalah dasar kas (cash basis). Sedangkan pendapatan 

yang diakui dalam  gadai konvensional diakui sebagai pendapatan 

sewa modal/bunga yang dihitung berdasarkan dari jumlah pinjaman 

yang diberikan untuk jangka waktu 15 hari, dasar pengakuan 

pendapatannya adalah dasar akrual (accrual basis). 
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1. PENDAHULUAN 

Keberadaan Pegadaian, baik itu Pegadaian 

Syariah maupun Pegadaian perspektif 

konvensional, sebagai suatu lembaga atau 

perusahaan, tidak akan terlepas dari proses 

pencatatan akuntansi. Merupakan suatu kewajiban 

bagi setiap lembaga atau perusahaan untuk 

melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas 

akuntansi yang terjadi dalam perusahaan sebagai 

bentuk akuntabilitas (accontability) manajemen 

terhadap pemilik perusahaan (stockholders) dan 

pihak-pihak yang berkepentingan, yang kemudian 
disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Dengan 

tercapainya tujuan wacana dan penerapan ilmu 

akuntansi syariah, diharapkan akan mendatangkan 

manfaat besar bagi umat, salah satunya adalah 

menunjukkan kepada orang-orang muslim dan 

orang-orang nonmuslim, bahwa Islam itu meliputi 

ibadah dan muamalah yang mempunyai aturan 

universal, yang meliputi seluruh fenomena 

kehidupan, yang mengatur urusan-urusan kedunian 

dan akhirat (Syahatah, 2001: 12). 

Pegadaian syariah tentu mempunyai sistem 

perlakuan akuntansi yang berbeda dengan 

perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. 

Akuntansi dalam hal ini telah berubah sesuai 

dengan arah dan pengaruh lingkungan organisasi, 
seperti restrukturisasi dan perbaikan organisasi; 

strategi, struktur dan pendekatan dalam pembagian 

kerja, teknologi dan praktek; dan konflik sosial 

dalam organisasi. Sehingga, kebutuhan dalam 

menetapkan metode perlakuan akuntansi, harus 

disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan-

ketentuan syariah yang telah diatur. 

Lembaga usaha, perusahaan, termasuk 

pegadaian baik syariah maupun konvensional 

membutuhkan kerangka akuntansi yang 

menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran 

akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat 

mengomunikasikan informasi akuntansi secara 

tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan 
serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan 

akuntansi antara pegadaian yang satu dengan yang 

lainnya. Akan tetapi, pegadaian syariah tentu 

mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang 

berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional 

pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan 

metode pengukuran akuntansi, terutama 

pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan 

dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan syariah 

yang telah diatur. Dalam hal ini, Fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn 

dan akad ijarah (PSAK 107) menjadi panduan 

dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan yang berhubungan dengan 

pembiayaan gadai syariah tersebut. Dengan 

demikian, hal ini akan menambah kepercayaan 

masyarakat dalam menggunakan produk yang 

ditawarkan oleh pegadaian syariah. 

Akad ijarah merupakan konsep pemberian kredit 

yang utama dalam sitem pegadaian syariah. 

Perkataan al-ijarah sendiri berasal dari kata al-ajru 

yang artinya balasan atau ganjaran atas sesuatu 

pekerjaan. Dengan demikian ijarah yang 

dikehendaki pegadaian syariah adalah biaya sewa 

dan perawatan terhadap barang yang di gadai. 

Tabel 1.1 : Contoh perhitungan Akad Ijarah 

Pegadaian Syariah Per 120 Hari 

 Total Ijarah 

Taksiran Rp10.000.000,- 
Rp852.000,- 

Mahrun bih Rp8.000.000,- 

Total Taksiran mahrun x 8,52% 

 

Tabel 1.2 : Contoh perhitungan Sewa Modal 

Pegadaian Konvensional Per 120 Hari 

Total Total Sewa Modal 

Taksiran Rp10.000.000,- 
Rp768.000,- 

Uang 

Pinjaman 

Rp8.000.000,- 

Total Uang Pinjaman x 9,6% 

Dari hasil perbandingan ini, diperoleh 

bahwa biaya yang harus dikeluarkan rahin pada 
transaksi gadai syariah lebih mahal dibandingkan 

dengan transaksi yang dikeluarkan pada 

konvensional. Hal ini menunjukan, identitas 

syariah yang digunakan pegadaian syariah sama 

sekali tidak berdampak pada biaya yang harus 

dikeluarkan seorang penggadai. Hal yang menarik 

sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Mannan 

(1993) jangan sampai praktik ekonomi islam 

memakai nama dalam bentuk syariah dengan 

esensi riba yang sama. Hal ini akan sangat 

mencoreng citra syariah sebagai ajaran yang 
berasal dari Allah SWT. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis perbedaan perlakuan 

gadai syariah dan gadai konvensional Pada 

Pegadaian Syariah Cabang Kadia Dan Pegadaian 

Konvensional Cabang Wua Wua Kota Kendari. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

1.  Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah 

Menurut Soemitra (2009:387), pada 

dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua 

akad transaksi syariah yaitu : 

a. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah 

manahan harta milik si peminjam sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya, 

pihak yang menahan memperoleh jaminan 

untuk mengambil kembali seluruh atau 

sebagian piutangnya. Dengan akad ini, 
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pegadaian menahan barang bergerak sebagai 

jaminan atas utang nasabah. 

b. Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna 

atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui 

akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk 

menarik sewa atas penyimpanan barang 

bergerak milik nasabah yang telah melakukan 

akad. 

2.  Perlakuan Akuntansi Ijarah 

Menurut Nurhayati dan Wasilah 

(2008:216) perlakuan akuntansi untuk pengukuran 
ijarah berdasarkan PSAK No.107 sebagai berikut : 

a) Biaya perolehan, untuk objek ijarah baik aset 

berwujud maupun tidak berwujud , diakui saat 
objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. 

Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

1. Kemungkinan besar perusahaan akan 

memperoleh manfaat ekonomis masa 

depan dari aset tersebut, dan 

2. Biaya perolehannya dapat diukur secara 

handal.  

b) Penyusutan, jika aset ijarah tersebut dapat 

disusutkan/ diamortisasi maka penyusutan atau 

amortisasinya diperlakukan sama untuk aset 

sejenis selama umur manfaatnya (umur 

ekonomisnya). Jika aset ijarah untuk akad 

jenis IMBT (ijarah muntahiya bit tamlik), 

yaitu kepemilikan aset tetap pada yang 

menyewakan dan si penyewa mengambil 

manfaat/menggunakan aset tersebut, namun 

pihak yang menyewakan di awal akan berjanji 
kepada pihak penyewa bahwa ia akan 

melepaskan kepemilikan atas aset yang 

disewakan kepada penyewa yang dilakukan 

dengan menjual atau menghibahkannya. Maka, 

untuk menghitung penyusutan masa 

manfaatnya menggunakan periode akad 

IMBT. 

c) Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat 

atas aset yang telah diserahkan kepada 

penyewa selama masa akad. Jika manfaat telah 

diserahkan tapi perusahaan belum menerima 

uang, maka akan diakui sebagai piutang 

pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang 

dapat direalisasikan pada akhir periode 

pelaporan.  

d) Perpindahan kepemilikan objek ijarah 

dalam Ijarah Mumtahiya bit Tamlik 

dengan cara: 

1. Hibah, maka jumlah tercatat objek 

ijarah diakui sebagai beban. 

2. Penjualan sebelum berakhirnya masa, 

sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah 

yang disepakati, maka selisih antara 
harga jual dan jumlah tercatat objek 

ijarah diakui sebagai keuntungan atau 

kerugian. 

3. Penjualan setelah selesai masa akad, 

maka selisih antara harga jual dan 
jumlah tercatat objek ijarah diakui 

sebagai keuntungan atau kerugian. 

4. Penjualan objek ijarah secara bertahap, 

maka, selisih antara harga jual dan 
jumlah tercatat sebagian objek ijarah 

yang telah dijual diakui sebagai 

keuntungan atau kerugian. 

Seluruh beban maupun 

keuntungan/kerugian yang timbul akibat 

penjualan ijarah tersebut diakui sebagai 

beban/keuntungan/kerugian pada periode berjalan. 

Keuntungan/kerugian yang timbul tidak dapat 
diakui sebagai pengurang/penambah dari beban 

ijarah. 

e) Penyajian 

Pendapatan ijarah disajikan secara neto 

setelah dikurangi beban-beban yang terkait seperti 

beban penyusutan, beban pemeliharaan, 
perbaikan, dan lainnya. 

f) Pengungkapan 

Pemilik mengungkapkan dalam laporan 

keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah 

muntahiya bit tamlik, tetapi tidak terbatas pada : 

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan 

yang meliputi tetapi tidak terbatas pada : 

a) Keberadaan wa’ad (janji) pengalihan 

kepemilikan dan mekanisme yang 

digunakan (jika ada wa’ad pengalihan 

kepemilikan); 

b) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah 

lanjut; 

c) Agunan yang digunakan (jika ada); 

2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusustan 

untuk setiap kelompok aset ijarah. 

3. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika 

ada). 

3. Perlakuan Akuntansi Gadai 

Menurut Nurhayati (2008:249) dalam 

melakukan transaksi Pegadaian perlakuan 

akuntansinya dapat dilihat sebagai berikut: 

Pada saat menerima barang gadai tidak 

dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang. 

a. Pada saat menyerahkan uang pinjaman 

b. Pada saat menerima uang untuk biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan 

c. Pada saat mengeluarka biaya untuk biaya 
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pemeliharaan dan penyimpanan 

d. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang 

gadai dikembalikan dengan membuat tanda 

serah terima barang 

e. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak 

dapat dilunasi dan kemudian barang gadai 

dijual oleh pihak yang menggadaikan. 

Penjualan barang gadai, jika nilainya sama 

dengan piutang 

Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa 

sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan 

saldo piutang. 
 

3. METODE PENELITIAN 

Objek Dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perlakuan akuntansi 

gadai syariah dan gadai konvensional. Penelitian 

ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Kadia 

yang berlokasi Jl. Jendral Ahmad Yani, Anaiwoi, 

Kadia, Kota Kendari dan Pegadaian Konvensional 

Cabang Wua Wua, yang berlokasi di Jl. Bunggasi, 

Anduonohu, Poasia, Kota Kendari. 

Pendekatan penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, 

dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah (Moleong, 2010:6). 

Pendekatan komperatif merupakan penelitian 
yang bersifat membandingkan. Penelitian ini 

dilakukan untuk membandingkan persamaan dan 

perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat 

objek yang di teliti berdasarkan kerangka 

pemikiran tertentu maka peneliti menerapkan 

paradigma kualitatif dalam penelitian ini, sesuai 

dengan judul peneliti yaitu Analisis Perbandingan 

Perilaku Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai 

Konvensional (Studi Kasus Pada Pegadaian 

Syariah Cabang Kadia dan Pegadaian 

Konvensional Cabang Wua Wua Kota Kendari). 

Jenis dan Sumber Data 

 Data-data yang diperlukan dalam 
melaksanakan penelitian sebagai dasar untuk 

melakukan pembahasan dan analisis. Data di bagi 

menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak 

dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka 

secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah 

data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka 

secara langsung. Adapun sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer 

Moleong (2010: 157) mengemukakan bahwa 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata dan tindakan. Dalam penelitian ini, data 

primer diperoleh dengan cara wawancara langsung 

dengan pihak-pihak perusahaan berupa latar 

belakang, struktur organisasi, tujuan pendirian, visi 

dan misi, uraian tugas, ilustrasi transaksi dan 

perlakuan akuntansi gadai syariah dan 

konvensional pada Pegadaian Syariah Cabang 

Kadia dan Pegadaian Konvensional Cabang Wua 
Wua. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari 
sumber bacaan dan berbagai macam sumber 

lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku 

harian, sampai dokumen-dokumen resmi. Dalam 

penelitian ini, data sekunder diperoleh dari 

dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan dan 

laporan keuangan PT Pegadaian (Persero) tahun 

2018. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

menelaah buku-buku yang relevan dengan 

permasalahan yang diangkat untuk mendapatkan 

kejelasan konsep dan mengumpulkan literatur-

literatur yang relevan dengan pembahasan 

penelitian. 

2. Wawancara (interview) 

Menurut Hartono (2010: 93) teknik wawancara 

merupakan teknik komunikasi secara langsung 

untuk mendapatkan data dari informan. Kemudian, 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

wawancara terstuktur merupakan wawancara yang 

sudah diketahui hal apa saja yang mau ditanyakan 

kepada narasumber baik secara pribadi, melalui 
telepon, maupun computer (Wiley, 2017: 138). 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 

kepada empat narasumber di Pegadaian Syariah 

dan Pegadaian  Konvensional yaitu Pimpinan dan 

Penaksir di masing-masing cabang. 

3. Observasi (Observation) 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data 

dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi objek 

penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui operasional perusahaan, budaya 

kerja perusahaan dan penerapan teknologi oleh 

perusahaan. 

4. Dokumentasi (documentation) 

Selain melalui wawancara dan observasi 

informasi juga dapat diperoleh dari fakta yang 

tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip 

foto, hasil rapat, jurnal kegiatan. Data berupa 

dokumen seperti ini dapat digunakan untuk 

menggali informasi yang terjadi di masa silam. 
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5. Pencarian di internet (Internet searching) 

Internet searching merupakan penelitian ynag 

dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 

tambahan referensi yang bersumber dari internet 

guna melengkapi referensi penulis serta digunakan 

untuk menemukan fakta atau teori berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan Pencarian di internet untuk 

menemukan jurnal yang berkaitan dengan 

perlakuan akuntansi gadai. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah adalah 

analisis data kualitatif, yang mengacu pada konsep 

syariah (dalam Miles dan Huberman 1992), yaitu 

Interactive Model yang mengklasifikasikan 

analisis data dalam empat langkah yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

2. Reduksi Data 
3. Penyajian Data 

4. Penarikan Kesimpulan 

Definisi Variabel 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-

beda dari penelitian ini maka dapat diuraikan 

definisi variabel sebagai berikut : 

1. Pegadaian syariah adalah lembaga jasa 

gadai yang dalam menjalankan 

operasionalnya berlandaskan prisip 

syariah. 

2. Ar-Rahn merupakan akad tentang gadai 

menurut ketentuan syariah islam yakni 

menahan barang gadai sebagai jaminan 

hutang. 

3. Ar-Qardh adalah pemberian harta kepada 

nasabah yang dapat ditagih atau diminta 

kembali. 

4. Ijarah merupakan akad pemindahan hak 

guna (manfaat) atas suatu barang, dalam 

waktu tertentu dengan pembayaran upah 

sewa (ujrah), tanpa diikuti pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri. 

5. Mahrun bih adalah barang yang dijadikan 

jaminan oleh rahin 

6. Rahin adalah pemilik barang gadai. 

7. Murtahin adalah penerima barang 

jaminan 

 

4. HASIL PENELITIAN  

1. Pengakuan dan Pengukuran 

a) Gadai Syariah 
1. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan 

gadai syariah, Kejadian - kejadian yang 

penting (critical event) pada pembiayaan 

yaitu : 

a) Pada saat terjadinya akad pembiayaan: 

Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK 

No.107 part 1 yang menyatakan bahwa 

pembiayaan gadai emas dinilai sebesar 

jumlah yang dipinjamkan pada saat 

terjadinya dan menggunakan dasar kas 

(cash basis) 

b) Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan: 
Apabila terdapat penerimaan angsuran atau 

pembayaran maka pihak pegadaian 

mengakuinya sebagai pengurang pokok 

pembiayaan dan mengakui pendapatan 

sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan 

oleh nasabah yang telah menggunakan 

jasanya 

c) Pada saat pelunasan pembiayaan gadai 

emas: Mengenai penyelesaian atau 

berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah 

diakui pada saat pokok pembiayaan telah 
dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan 

gadai syariah ini hanya sebatas sewa tempat 

saja, maka pihak pegadaian lebih 

memprioritaskan pengakuan biaya sewa 

kemudian pengembalian pinjaman pokok 

dari nasabahnya 

2. Pengakuan pendapatan dan beban 

pembiayaan gadai syariah 

a) Pegadaian Syariah mengakui pendapatan 

sewa pada saat pendapatan tersebut 

diterima yaitu ketika nasabah membayar 
biaya sewa pada saat pelunasan. Dasar 

pengakuan pendapatan adalah dasar kas 

(cash basis) 

b) Beban dalam kegiatan pembiayaan yang 

terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan 

pihak pegadaian menyangkut pembiayaan 

gadai syariah yang ditanggung oleh nasabah 

dan diakui pendapatan oleh pihak 

pegadaian. Hal ini diakui pada saat 

terjadinya atau dikeluarkannya biaya 

tersebut sehingga pegadaian tidak 

mencatatnya sebagai beban tetapi 
mencatatnya sebagai pendapatan. 

b) Gadai Konvensional 
Pengakuan dan pengukuran atas kas dan 

pegadaian pada PT Pegadaian (Persero) diakui 

pada saat terjadi transaksi kas/pegadaian, yaitu : 

a) Penerimaan uang tunai, cek, giro bilyet oleh 

kasir. 

b) Dilakukan pembayaran /penyetoran berupa 

uang tunai, giro oleh kasir. 

Adapun pada pengukurannya saldo kas 

ditetapkan menurut nilai nominalnya. Pendapatan 

usaha yang diperoleh pada Pegadaian diakui 

sebagai pendapatan berdasarkan accrual basis. 

Selama tahun berjalan pendapatan usaha gadai 
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konvensional yang kemudian disebut dengan 

pendapatan sewa modal diakui dan dicatat pada 

saat pinjaman dilunasi/diangsur berdasarkan Surat 

Bukti Gadai (SBG) yang diterbitkan. Untuk 

pembiayaan pinjaman, Pegadaian konvensional 

menghitung berdasarkan uang pinjaman yang 

merupakan hasil dari pesentase sesuai golongan 

dari taksiran yang berlaku untuk barang agunan 

tersebut. Adapun pendapatan Biaya Administrasi 

diakui dan dicatat pada saat perusahaaan 
menyalurkan kredit kepada nasabah sesuai dengan 

klasifikasi golongan kreditnya Administrasi diakui 

dan dicatat pada saat perusahaaan menyalurkan 

kredit kepada nasabah sesuai dengan klasifikasi 

golongan kreditnya Administrasi diakui dan dicatat 

pada saat perusahaaan menyalurkan kredit kepada 

nasabah. 

2. Penyajian dan Pengungkapan 

a) Gadai Syariah 
Dalam menyajikan laporan keuangan Pegadaian 

Syariah menyusun dan menyajikan sesuai dengan 

PSAK 107. Dalam pelaporan tersebut, Pegadaian 

Syariah juga masih mengikuti ketentuan yang 

disyaratkan pada PSAK No. 101 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan. Dimana laporan 

keuangan berdasar pada PSAK No.101 tersebut 

terdiri atas: 

1) Neraca 
2) Laporan laba rugi 

3) Laporan perubahan ekuitas 

4) Laporan arus kas 

5) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat 

6) Laporan sumber dan penggunaan dana 

kebajikan 

7) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi 

Hasil 

8) Catatan atas laporan keuangan. 

Pengungkapan meliputi penyajian informasi 

dalam laporan keuangan termasuk laporan 
keuangan itu sendiri, catatan atas laporan 

keuangan. Dan pengungkapan tambahan yang 

berkaitan dengan laporan keuangan. Pada laporan 

keuangan Pegadaian Syariah berdasar PSAK No. 

107 di dalam laporan tersebut pihak pegadaian 

mengungkapkan penjelasan yang signifikan 

mengenai total pembayaran pembiayaan gadai 

syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah 

pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah, 

qardh ke dalam akun piutang sebagai bentuk 

kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan. 

Hal ini karena sesuai dengan keputusan direksi PT 
Pegadaian (Persero) Nomor: 126/ US1.00/2006 

b) Gadai Konvensional 
Berdasarkan Pedoman Kebijakan Akuntansi 

PT Pegadaian (Persero), Pegadaian konvensional 

membuat laporan keuangan yang terdiri dari: 

1) Neraca, 

2) Laporan laba rugi, 

3) Laporan arus kas, 

4) Laporan perubahan ekuitas, 

5) Catatan atas laporan keuangan. 

Pada laporan keuangan konsolidasian PT. 

Pegadaian menyajikanpembiayaan pegadaianpada 

akun yang sama dengan Pegadaian Syariah. Untuk 

jumlah dari masing-masing penyaluran dana 

dilihat pada pengungkapan padacatatan atas 

laporan keuangan. Begitupun untuk pendapatan 
dari tarif administrasi dan 

sewa modal atau dalam gadai syariah disebut 

dengan pendapatan ijaroh. Pada penyajian neraca 

untuk aktiva lainlain, Pegadaian mangkatagorikan 

barang lelang perusahaan sebagai barang jaminan 

yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan 

jatuh tempo dan tidak laku saat lelang yang 

kemudian dibeli oleh perusahaan, sehingga barang 

lelang tersebut menjadi aktiva perusahaan yang 

disajiakan sebagai aktiva lain-lain pada sisi debet 

pada urutan terakhir dari urutan aktiva. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pendapatan yang diakui dalam  

pembiayaan gadai syariah adalah pendapatan 

ijarah yang dihitung berdasarkan tarif yang telah 

ditentukan dari hasil taksiran barang gadai untuk 

jangka waktu 10 hari, Dasar pengakuan 

pendapatannya adalah dasar kas (cash basis). 

Sedangkan Pendapatan yang diakui dalam  

pembiayaan gadai konvensional adalah 

pendapatan sewa modal yang dihitung 

berdasarkan dari jumlah pinjaman yang diberikan 

berdasarkan tarif presentase yang ditentukan 
untuk setiap jangka waktu 15 hari, Dasar 

pengakuan pendapatannya adalah dasar akrual 

(Accrual basis). 

Laporan keuangan untuk Pegadaian Syariah 

Cabang Kadia tidak dilakukan secara terpisah 

dengan Pegadaian Konvensional Cabang Wua 

Wua, melainkan semua terpusat disajikan dalam 

laporan keuangan konsolidasian diungkapkan 

penjelasannya dalam catatan atas laporan 

keuangan. 

Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi 

yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

dapat menyarankan bahwa Pegadaian Syariah 

(Persero) diharapkan mempunyai pedoman 

akuntansi sendiri yang sesuai dengan syariah dan 

independen dari induk perusahaannya PT 

Pegadaian (Persero), selain itu Pegadaian Syariah 

diharapkan untuk lebih menunjukan ciri 

khas/identitas syariah yang diwujudkan dalam 
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bentuk strategi pelayanan sehingga dapat menjadi 

nilai tambah untuk PT. Pegadaian Syariah 

(Persero) Cabang Kadia.  

Pegadaian Syariah maupun Pegadaian 

Konvensional diharapkan terus berinovasi dalam 

mengembangkan produk-produk Pegadaian yang 

dibutuhkan masyarakat, mampu terlibat dalam 

menelaah usaha produktif yang ditekuni nasabah 

yang nantinya dapat digunakan sebagai media 

pembinaan usaha dan pembinaan mental terutama 

untuk pengusaha-pengusaha kecil seperti pemilik 

warung dan pengrajin yang memiliki prospek 

yang baik. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

Earning Per Share dan Arus Kas Operasi dalam mempengaruhi 

Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur Sektor Indrustri 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang 

digunakan merupakan data sekunder yakni laporan keuangan tahunan 

yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.tahun 2014-2017. Metode 
analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel 

dengan menguji secara simultan dan parsial bagaimana pengaruh 

variabel Earning Per Share dan Arus Kas Operasi terhadap Kebijakan 

Dividen. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian secara 

simultan variabel Earning Per Share dan Arus Kas Operasi secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen. 

Uji parsial menunjukkan bahwa variabel Earning Per Share 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kebijakan Dividen, 

sedangkan variabel Arus Kas Operasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kebijakan Dividen. 
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PENDAHULUAN 

Benua Asia telah menjadi benua dengan 

pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam era 

globalisasi ini. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat 

disejumlah negara dibenua Asia. Perkembangan 

ekonomi yang pesat tentunya telah meningkatkan 

kesejahteraan perusahaan. Meskipun begitu, tidak 

sedikit pula perusahaan yang mengalami 

kebangkrutan. Ada beberapa faktor yang dapat 

menjelaskan penyebab kejadian tersebut. Salah 

satu penyebabnya adalah kurangnya transparansi 

dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan 
serta kurangnya kemampuan manajemen 

perusahaan dalam mengelola laba. 

Secara luas laba dapat didefinisikan 

sebagai jumlah yang dapat diberikan kepada para 

pemegang saham perusahaan (investor). Menurut  

Stice, et al. (2009:199), laba merupakan indikator 

terbaik atas kinerja dari sebuah perusahaan. 

Artinya tinggi atau rendahnya kinerja perusahaan 

dapat dilihat dari besar atau kecilnya laba yang 

diperoleh sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya 

menurut Stice, et al. (2009:282) laba merupakan 

indikator yang baik tentang kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan kas dimasa yang 

akan datang. Oleh karena itu, informasi laba yang 

menggambarkan kinerja perusahaan serta 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

di masa yang akan dating dimungkinkan dapat 

berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan 

mengenai dividen yang akan diberikan kepada para 

pemegan gsaham. 

Faktor yang dianggap berpengaruh 

terhadap kebijkan dividen selanjutnya adalah arus 

kas dari aktivitas operasi. Dalam menjalankan 
aktivitasnya perusahaan membutuhkan kas 

sehingga arus kas yang sehat begitu vital. 

Pengeluaran kas bisa diperoleh dari laporan arus 

kas. Dhira, et al. (2015) menyatakan, aktivitas 

operasi melibatkan produksi dan pengiriman 

barang untuk dijual serta penyediaan jasa 

.Weston dan Brigham (1990:198) 

menyatakan, kebijakan dividen yang optimal pada 

suatu perusahaan adalah kebijakan yang 

menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini 

dan pertumbuhan dimasa mendatang sehingga 

memaksimumkan harga saham. Kebijakan dividen 
menyangkut keputusan untuk membagikan laba 

atau menahannya sebagai laba ditahan untuk 

diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. 

Perusahaan yang baru tumbuh dengan 

pesat dan belum bisa menghayalkan yang besar 

biasanya hanya mendistribusikan sedikit dividen 

kepada para pemegang saham (Brigham and 

Houston, 2016). Kebijakan dividen bersangkutan 

dengan penentuan pendapatan (earning) antara 

penggunaan pendapatan untuk dibayarkan didalam 

perusahaan yang berarti laba tersebut harus ditahan 

didalam perusahaan (Noviyanto, 2016). Keputusan 

untuk memberikan untuk memberikan dividen 

kepada pemegang saham melibatkan dua pihak 

yang berbeda kepentingan yaitu perusahaan dan 

investor. Perusahaan ingin agar laba yang 

dibagikan kepada dividen dalam jumlah yang kecil 

sehingga sebagian besar laba ditahan dalam 

perusahaan untuk membiayai pertumbuhan 

perusahaan. Namun dipihak lain investor ingin 

memperoleh dividen yang besar Rasyid (2001 :54). 
Kebijakan pembayaran dividen sebaiknya 

berbasiskan arus kas, bukan laba, karena arus kas 

merefleksikan kondisi perusahaan dengan lebih 

baik daripada basis laba, arus kas lebih bias 

diandalkan dalam penentuan nilai sebuah 

perusahaan daripada laba karena bisa dimanipulasi 

dengan mudah oleh manajer untuk 

memaksimalkan kompensasi perusahaan. 

Berdasarkan fakta yang ada dapat dilihat 

bahwa dalam 4 tahun terakhir Perusahaan 

Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi 
mengalami pertumbuhan yang fluktuaktif. Dimana 

tingkat pertumbuhan tertinggi berada pada Multi 

Bintang Indonesia Tbk yaitu  pada tahun 2015 

sebesar 145,24%, dengan Dividend Payout Ratio 

sebesar 145.92% dan terendah juga berada pada 

Multi Bintang Indonesia Tbkyaitu pada tahun 2016 

dimana tingkat pertumbuhan mengalami 

penurunan sebesar -45.92% dari tahun 

sebelumnya, dengan Dividend Payout Ratio 

sebesar 100%. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
Untuk mengetahui pengaruh earning per share dan 

arus kas operasi terhadap kebijakan dividen pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Earning Per Share 

Earnings Per Share (EPS) merupakan alat 

analisis tingkat profitibilitas perusahaan yang 

menggunakan konsep laba konvensional. Earning 

per share merupakan ukuran kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bagi 

para pemegang saham yang telah berpartisipasi 

dalam perusahaan, maka EPS menunjukkan laba 

per lembar saham yang diperhatikan oleh para 

investor. Semakin tinggi kemampuan perusahaan 
untuk mendistribusikan pendapatan kepada 

pemegang saham, maka hal ini menunjukkan 

tingkat EPS perusahaan tersebut akan lebih tinggi. 

EPS adalah salah satu dari dua alat ukur 

yang sering digunakan untuk mengevaluasi saham 

biasa disamping PER (Price Earning Ratio). 

Menurut Weygandt, et. al.(1996:805-806) dan 

Elliot dan Elliot (1993:250) earnings per share 

menilai pendapatan bersih yang diperoleh setiap 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/10/harga-saham-nilai-saham-dan-proses.html
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lembar saham biasa. EPS dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

𝐸𝑃𝑆 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

 

2.2. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi 

sebagaimana dikemukakan dalam Pernyataaan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.2 

paragraf 13 (IAI, 2010): “Jumlah arus kas yang 

berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah dari operasinya 

perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, memlihara 

kemampuan operasi perusahaan, mambayar 

dividen dan melakukan investasi baru tanpa 
mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis 

bersama dengan informasi lain, berguna dalam 

memprediksi arus kas operasi masa depan”. 

Selain pendapatan dan beban yang 

disajikan dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi 

juga meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar 

bersih yang berasal dariaktivitas operasi terkait, 

seperti pemberian kredit kepada pelanggan, 

investasi dalam persediaan, dan perolehan kredit 

dari pemasok. Aktivitas operasi terkait dengan 

pos-pos laporan laba rugi (dengan beberapa 
pengecualian kecil) dan dengan pos-pos operasi 

dalam neraca, umumnya pos modal kerja seperti 

piutang, persediaan, pembayaran dimuka 

(prepayment), utang, dan beban akrual.Aktivitas 

operasi juga meliputi transaksi dan peristiwa yang 

tidak cocok untuk dikelompokka ke dalam 

aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan. 

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas 

operasi dapat dihitung dan dilaporkan dengan 

menggunakan salah satu dari dua metode, yaitu 

metode langsung dan metode tidak langsung. 
Kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan 

pengeluaran kas bruto diungkapkan dalam metode 

langsung, sedangkan dalam metode tidak 

langsung, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan 

mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, 

penanggguha (deferral) atau akrual dari 

penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di 

masa lalu dan di masa depan, dan unsur 

penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus 

kas investasi atau pendanaan. Kedua metode 

tersebut menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 
jumlah arus kas bersih yang disediakan oleh arus 

kas operasi. Metode tidak langsung lebih disukai 

dan digunakan oleh kebanyakan perusahaan karena 

relatif mudah digunakan. 
 

 

2.3. Return yang Diterima oleh Pemegang 

Saham 

Saham suatu perusahaan bisa dinilai dari 

pengembalian (return) yang di terima oleh 

pemegang saham dari perusahaan yang 

bersangkutan. Return bagi pemegang saham 

berupa: 

 

1. Dividen 

Dividen merupakan bagian dari laba yang 

tersedia bagi para pemegang saham biasa 

(earning available for common stockholders) 

yang dibagikan kepada para pemegang saham 
biasa dalam bentuk tunai.Stice (2004:902) 

menyatahkan bahwa “dividen adalah 

pembagian kepada pemegang saham dari 

suatu perusahaan secara proporsional sesuai 

dengan jumlah yang dipegang oleh masing-

masing pemilik”. Pembagian dividen dapat 

berupa kas, aktiva lain, wesel (pada intinya, 

disebut dividen tunai ditangguhkan), dan 

dividen saham. Distribusi laba dalam bentuk 

kas oleh sebuah korporasi kepada pemegang 

sahamnya disebut sebagai dividen kas (cash 
dividend). 

 

Berdasarkan definisi diatas, dividen 

menunjukan ada hubungan antara pemegang 

saham dengan laba yang diperoleh 

perusahaan.Sehingga merela dalam hal ini 

pemegang saham mempunyai hak atas laba 

tersebut sesuai dengan besarnya modal (saham) 

yang dimilikinya. Dengan memiliki saham berarti 

pemegang saham tersebut  membuktikan bahwa 

dirinya adalah pemilik saham tersebut. Jika 

perusahaan memiliki laba yang besar maka dividen 
yang dibagikan kepada para pemegang saham akan 

meningkat. Dividen yang dibagikan perusahaan 

kepada para pemegang saham dapat dibagi dalam 

beberapa jenis dividen. Adapun jenis dividen 

adalah sebagai berikut: 

a) Dividen kas, yaitu distribusi laba dalam 

bentuk kas oleh sebuah korporasi kepada 

pemegang sahamnya. 

b) Dividen property, yaitu dividen dalam 

bentuk aktiva non kas, berupa sekuritas 

perusahaan lain yang dimiliki perseroan, 
real  estate, barang dagang, atau setiap 

aktiva non kas lainnya. 

c) Dividen saham, yaitu distribusi 

proporsional atas tambahan saham preferen 

perseroan kepada pemegang saham. 

d) Dividen likuidasi, yaitu pengembalian 

tambahan modal disetor dan bukan modal 

ditahan. 

e) Dividen skrip atau wesel, yaitu dividen 

yang diberikan dalam bentuk wesel promes 
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kepada pemegang saham dimana perseroan 

mengalami kekurangan kas. 

 

2. Capital Gain 
Capital gain merupakan selisih antara 

harga beli dan harga jual saham yang 

diperdagangkan dalam pasar sekunder. 
Umumnya pemodal dengan orientasi 

jangka pendek mengejar keuntungan 

melaluii Capital gain. 

 

2.4. Kebijakan Deviden  

Kebijakan dividen merupakan 

keputusan pembayaran dividen yang 
mempertimbangkan maksimalisasi harga 

saham saat ini dan periode mendatang. 

Menurut  Atmaja (1994:351) menyatakan: 
manajemen mempunyai 2 alternatif perlakuan 

terhadap penghasilan bersih sesudah pajak 

(EAT) perusahaan: 1) dibagi kepada para 

pemegang saham perusahaan dalam bentuk 
dividen, dan 2) diinvetasikan kembali ke 

perusahaan sebagai laba ditahan (retained 

earning).  

 

2.5. Kebijakan Dividen Bagi Perusahaan 
Kebijakan dividen korporasi sangat penting 

untuk menjaga kepentingan investor dan 

kepentingan korporasi dalam hal program 

keuangan dan capital budgeting korporasi, cash 

flow perusahaan, dan nilai modal saham 

perusahaan (Tampubolon, 2005:183). 
1) Menjaga kepentingan investor sebagai 

pemegang saham. Investor atau pemegang 

saham tidak mempunyai opini yang 

negative tentang korporasi, seandainya 

dividen dipotong karena keterkaitan antara 

potongan tersebut dengan persoalan 

keuangan korporasi.  

2) Kebijakan dividen akan mempengaruhi 

program keuangan dan capital budgeting 

korporasi tersebut. 

3) Kebijakan dividen akan mempengaruhi 

cash flow korporasi. Suatu korporasi 
dengan likuiditas rendah akan dipaksa 

untuk membatasi pembayaran dividen. 

4) Kebijakan dividen dapat menurunkan nilai 

modal saham korporasi karena dividen akan 

dibayarkan dari laba yang ditahan sehingga 

akan meningkatkan utang/modal 

(dect/equity) rasio korporasi. 

 

2.6. Teori Kebijakan Dividen 
Menurut Harahap (2004:230), 

menyatakan bahwa: Beberapa teori yang relevan 

dalam kebijakan dividen adalah: 

a. Smoothing Theory 

b. Clientele Effect Theory 

c. Tax Differential Theory 

d. Dividend Irrelevance Theory 

e. Residual Theory of Dividens 

f. Bird in the Hand Theory 

g. Teori atau isi Informasi Dividen (Informasi 

Content Of Dividend) 

h. Agency Theory 

i. Teori Keuangan 
 

D = E = Penyusutan-Investasi pada A.T- 

Penambahan M.K. 

 

Keterangan: 
D  = Dividen, 

E    = Earning After Tax (Laba 

Setelah Pajak), 
A.T = Aktiva Tetap, 

             M. K = Modal Kerja. 

 

2.7. Dividend Payout Ratio 
 

Stice, et al., (2005) menyatakan bahwa 

dividend payout ratio merupakan perbandingan 

antara dividen dengan laba bersih. Dividen 

merupakan tujuan utama investor dalam 

melakukan investasi dalam bentuk saham, apabila 

besarnya dividen tidak sesuai dengan yang 

diharapkan oleh investor maka investor lebih 

cenderung tidak akan membeli saham atau menjual 
saham tersebut apabila ia telah memilikinya.  

(Chasanah, 2008 : 19) menyatakan dividen juga 

dapat dikaitkan dengan Signalling Theory dimana 

adanya pengumuman pembagian dividen dapat 

menjadi sinyal yang baik terhadap investor untuk 

mendapatkan keuntungan yang diharapkan, namun 

dapat pula menjadi sinyal yang kurang baik ketika 

dividen yang diumumkan menurun dari periode 

sebelumnya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi ukuran 

dividen yaitu dividend payout ratio (DPR) dengan 

rumus sebagai berikut: 
 

DPR= 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 (𝐷𝑃𝑆)

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
  x 100% 

 

2.8. Keputusan Dividen Dalam Praktek 

 
Pada prakteknya, ada beberapa faktor 

yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan 

dalam menentukan kebijakan dividen. Menurut 

Keown, dkk (2000:621) antara faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan 

adalah: 

1. Pembatasan Hukum 

Pembatasan hokum tertentu bisa membatasi 

jumlah dividen yang bisa dibayarkan 
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perusahaan.Batasan hokum ini ada dua 

kategori. Pertama, pembatasan menurut  

undang-undang. Kedua, unik untuk setiap 

perusahaan dan hasil dari batasan dalam 

kontrak utang dan saham preferen. 

 

2. Posisi Likuiditas 

Dividen kas dibayarkan dengan kas, dan tidak 

dengan laba ditahan, perusahaan harus 

memiliki kas tersedia untuk pembayaran 
dividen.Posisi likuditas perusahaan sangat 

berpengaruh pada kemampuannya membayar 

dividen. 

 

3. Tak Ada atau Kurangnya Sumber Pendanaan 

Lain. 

Perusahaan bisa menahan laba untuk tujuan 

investasi atau membayar dividen dan 

menerbitkan utang baru atau sekuritas modal 

untuk mendanai investasi. 

 
4. Kemungkinan Pendapatan Diramalkan 

Rasio pembayaran dividen perusahaan hingga 

suatu titik tergantung pada kemungkinan 

diramalkannya laba perusahaan sepanjang 

waktu. 

 

5. Kontrol Kepemilikan 

Untuk banyak perusahaan besar, control 

melalui kepemilikan saham biasa bukan 

masalah tetapi bagi banyak perusahaan kecil 

dan menengah, mempertahankan control suara 
merupakan prioritas utama. 

 

6. Inflasi  

Dalam periode inflasi, idealnya setelah aset 

tetap rusak dan using, dana yang dihasilkan 

dari depresi digunakan untuk mendanai 

penggantian karena harga peralatan pengganti 

terus naik, dana depresiasi tak cukup. 
 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek Penelitian 
Obyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah kebijakan dividen sebagai variabel 

dependen (Y).sedangkan variabel independennya 

yaitu earning per share (𝑋1) dan arus kas operasi 

(𝑋2) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsiyang tercatat di Bursa Efek 

(www.idx.co.id) Indonesia periode tahun 2014-

2017. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 
Populasi adalah keseluruhan obyek 

penelitian (Arianto, 1998). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar (listing) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi go public yang berjumlah 39  

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dari tahun 2014-2017 (lihat lampiran). 

 

2. Sampel Penelitian 
Sampel penelitian dipilih dengan 

menggunakan pendekatan purposive sampling, 

artinya sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sampel yang memenuhi kriteria tertentu. 

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam 

pengambilan sampel adalah sebagai berikut:  

a) Perusahaan ManufakturSektor Industri Barang 
Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan tidak keluar pada tahun 

2014 sampai dengan tahun 2017. 

b) Perusahaan tersebut memiliki kelengkapan 

data Earning Per Share (EPS) yang 

dibutuhkan dalam penelitian pada tahun 2014  

sampai dengan tahun 2017. 

c) Perusahaan tersebut membagikan dividen 

pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah 

perusahaan perbankan yang dijadikan sampel 

untuk penelitian berjumlah 14 Perusahaan 
Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Data kuantitatif yaitu data yang disajikan 
berbentuk angka-angka dalam penelitian ini 

berupa Earning Per Share, arus kas operasi 

dan kebijakan dividen masing-masing 

perusahaan yang diteliti. 

2) Data kualitatif yaitu data yang disajikan tidak 

berbentuk angka-angka seperti gambaran 

umum perusahaan, sejarah singkat, struktur 

organisasi perusahaan dan lain-lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 
 

2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang diperoleh dari situs resmi 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id 

serta sumber lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

3.5. Metode Analisis Data 
Dalam upaya mengelolah data serta 

menarik kesimpulan maka peneliti menggunakan 

program Eviews7.2. Adapun analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

http://www.idx.co.id/
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3.6. Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

dalam Pemilihan Model Analisis 

Berdasarkan dari 3 jenis model 

perhitungan regresi data panel, maka pemilihan 

model regresi data panel yag tepat akan dilakukan 
melalui 3 cara pengujian yaitu Uji Chow, Uji 

Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). 

 

1) Uji Chow (Chow Test) 

Chow test merupakan uji untuk 

membandingkan model common effect dengan 

fixed effect (Widarjono, 2009). Hipotesis yang 

dibentuk dalam Chow test adalah sebagai 

berikut : 

H0 : Model Common Effect 

H1 : Model Fixed Effect 
H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai a. 

Sebaliknya, H0 diterima jika P-value lebih 

besar dari nilai a. Nilai a yang digunakan 

sebesar 5%. 

 

2) Uji Hausman (Hausman Test) 

Pengujian ini membandingkan model fixed 

effect dengan random effect dalam 

menentukan model yang terbaik untuk 

digunakan sebagai model regresi data panel 

(Gujarati, 2012).. Hipotesis yang dibentuk 

dalam Hausman test adalah sebagai berikut : 
H0 : Model Random Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai a. 

Sebaliknya, H0 diterima jika P-value lebih 

besar dari nilai a. Nilai a yang digunakan 

sebesar 5%. 

 

3) Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk 

mengetahui apakah model random effect atau 

model common effect yang lebih tepat 
digunakan. Uji signifikasi random effect ini 

dikembangkan oleh Breusch Pagan.Metode 

Breusch Pagan untuk nilai random effect 

didasarkan pada nilai residual dari metode 

OLS dapat dilakukan dengan melihat nilai 

Cross-sectionrandom. 
 

3.7. Analisis Regresi Data Panel 

Gujarati (2003:27) menyatakan data cross-

section merupakan suatu data yang terdiri dari satu 

atau lebih variabel yang dikumpulkan pada waktu 

yang sama (at the same point in time). Selain data 

cross-section, terdapat jenis data lain, yakni data 

time series. Pada data time series, serangkaian 

nilai-nilai pengamatan dari suatu variabel 

dikumpulkan berdasarkan waktu yang berbeda-

beda (Gujarati, 2003:25). 
 

Data panel biasa disebut data longitudinal 

atau data runtun waktu silang (cross-sectional time 

series), dimana banyak kasus (orang, perusahaan, 

Negara dan lain-lain) diamati pada dua periode 

waktu atau lebih yang diindikasikan dengan 

penggunaan data time series.Data panel dapat 

menjelaskan dua macam informasi yaitu: informasi 

cross-section pada perbedaan antar subjek, dan 

informasi time series yang merefleksikan 

perubahan pada subjek waktu. Ketika kedua 
informasi tersebut tersedia, maka analisis data 

panel dapat digunakan.Keuntungan menggunakan 

data panel adalah (Gujarati, 2003): 

 
Maka persamaan regresi dalam penelitian ini 

diformulasikan sebagai berikut: 

𝒀 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑿𝟐𝒊𝒕 + 
𝒊𝒕

 

Dimana:  

Y = Kebijakan Dividen 

β0 = Konstanta 

β1,2 = Koefisien Regresi 

Xit1 = Laba Bersih 
Xit2 = Arus Kas Operasi 

it = Nilai Residu 

 

Adanya kemungkinan ini, maka dalam 

analisis regresi data panel didekati dengan tiga 

jenis model penghitungan yang tentunya saling 

berbeda satu sama lain. Berikut pendekatannya: 

 

1. Common-Constant (The Pooled OLS 

Method=PLS). 

Common Effect menggabungkan data cross 

section dengan time series dan menggunakan 
metode OLS untuk mengestimasi model data 

panel tersebut (Widarjono, 2009). Model ini 

merupakan model paling sederhana 

dibandingkan dengan kedua model lainnya. 

 

2. Fixed Effect (FE) 

Fixed Effect adalah model dengan intercept 

berbeda-beda untuk setiap subjek (cross 

section), tetapi slope setiap subjek tidak 

berubah seiring waktu (Gujarati, 2012). Model 

ini mengasumsikan bahwa intercept adalah 

berbeda setiap subjek sedangkan slope tetap 
sama antar subjek. Dalam membedakan satu 

subjek dengan subjek lainnya digunakan 

variabel dummy (Kuncoro, 2012). Model ini 

sering disebut dengan model Least Square 

Dummy Variables (LSDV). 

 

3. Random Effect (RE) 

Random effect disebabkan variasi dalam nilai 

dan arah hubungan antar subjek diasumsikan 

random yang dispesifikasikan dalam bentuk 

residual (Kuncoro, 2012). Model ini 
mengestimasi data panel yang variabel 
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residual diduga memiliki hubungan antar 

waktu dan antar subjek.  

 

3.8. Uji Hipotesis 

Uji F 
Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh 

antara variabel-variabel independen (bebas) 

terhadap variabel dependen (terikat) secara 

simultan.Uji F dilakukan dengan membandingkan 

nilai F-hitung dan F-tabel serta melihat tingkat 

signifikansi. 

Uji t 
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah 

setiap variabel independen secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen.Uji t dilakukan dengan membandingkan 

nilai t-hitung terhadap t-tabel dan melihat nilai 

Probabilitas (prob.).jika ditemukan nilai t-hitung > 

t-tabel dan nilai prob. < 0,05 maka variabel 

independen yang diujikan berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel independen.  

Uji Koefisien Determinasi 
Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-

squared) digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model termasuk variabel independen 

dalam menjelaskan variabel independen.Uji ini 

dilakukan dengan melihat nilai koefisien 

determinasi diantara 0 dan 1. 

3.9. Definisi Operasional 
1) Earning Per Share 

Dalam penelitian ini, earning per share 

sebagai variabel independen.Laba bersih 

merupakan kelebihan seluruh pendapatan 

diatas seluruh biaya pada periode tertentu 

setelah dikurangi pajak penghasilan yang 

disajikan dalam laporan laba rugi pada 

seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2017. 

2) Arus Kas Operasi 
Dalam penelitian ini, arus kas operasi sebagai 

variabel independen. Arus kas yang 

dihasilkan dari selisih bersih antara 

penerimaan dan pengeluaran kas serta setara 

kas yang berasal dari aktivitas operasi selama 

1 tahun buku, sebagaimana yang tercantum 

dalam laporan arus kas pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2017.  

3) Kebijakan Dividen 

Dalam penelitian ini, kebijakan deviden 
sebagai variabel dependen.Kebijakan 

deviden perusahaan tercermin dalam besar 

deviden. DPR merupakan hasil perbandingan 

antara deviden dengan laba yang tersedia 

bagi para pemegang saham pada seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2017, yang diukur 

dengan DPR (Dividend Payout Ratio) . 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil 

Hasil Uji Regresi secara Simultan (Uji F) 
Nilai F hitung lebih besar dari F tabel 

(20,9147> 3,17) dengan nilai signifikan sebesar 

0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 

(α). Sehingga dari hasil pengujian ini Ho ditolak 

dan Ha diterima, yang menunjukkan bahwa 

Earning Per Share (EPS) dan Operating Cash 

Flow (OCF) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Dividen Payout Ratio (DPR) 
pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi. 

Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji t) 

1. Variabel independen EPS memiliki nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,0000< 

0,05) dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel 

(-8,8178 > 1,674). Berdasarkan hasil 

pengujian maka Ho ditolak dan Ha diterima 

yang menunjukkan bahwa Earning Per Share 
(EPS) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

2. Variabel OCF memiliki nilai signifikan lebih 

besar dari 0,05 (0,8673 > 0,05) dan nilai t 

hitung lebih kecil dari  t tabel (0,16819 < 

1,674). Berdasarkan hasil pengujian maka Ho 

diterima dan Ha ditolak yang menunjukkan 

bahwa Operating Cash Flow (OCF) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Dividen 

Payout Ratio (DPR). 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinan (R2) diperoleh 

sebesar 0,844510 atau 84,45%. Hal ini 

menunjukkan bahwa 84,45% kinerja Dividend 

Payout Ratio (DPR) dipengaruhi oleh variabel 

Earning Per Share (EPS) dan Operating Cash 

Flow (OCF). Sedangkan sisanya sebesar 15,55% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian..  

Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis regresi data 

panel pada tabel 4.10, hasil penelitian ini dapat 

dimaknai sebagai berikut: 

 

1. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa ha 

diterima dan h0 ditolak yang berarti bahwa 

earning per share dan arus kas operasi secara 

bersama-sama berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan dividen yang menandakan 
bahwa semakin tinggi earning per share dan 

arus kas operasi maka akan berpengaruh 
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terhadap kebijakan dividen. Pada umumnya, 

perusahaan akan meningkat pembayaran 

dividen jika keuntungan yang diperoleh 

meningkat, sehingga menunjukkan hasil 

dividen kas yang positif. Namun sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa arus kas 

operasi perusahaan dapat menghasilkan arus 

kas yang cukup untuk membayar dividen 

sehingga apabila arus kas naik maka dividen 

kas akan meningkat. 
2. setiap peningkatan earning per share diikuti 

oleh penurunan kebijakan dividen (DPR) dan 

jika earning per share menurun maka 

kebijakan dividen (DPR) meningkat. Menurut 

Bambang Riyanto (2008:267) menyatakan 

bahwa makin cepat tingkat pertumbuhan suatu 

perusahaan, makin besar kebutuhan akan dana 

untuk membiayai pertumbuhannya, 

perusahaan tersebut biasanya lebih senang 

untuk menahan earningnya daripada 

dibayarkan sebagai dividen kepada para 
pemegang saham dengan mengingat batasan-

batasan biayanya. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa semakin cepat tingkat 

pertumbuhan perusahaan, makin besar dana 

yang dibutuhkan, makin besar memperoleh 

keuntungan maka makin besar bagian dari 

pendapatan/laba yang di tahan dalam 

perusahaan ini yang berarti makin rendah 

kebijakan dividen (DPR) 

3. Tinggi rendahnya arus kas operasi yang 

dihasilkan perusahaan tidak berpengaruh pada 
jumlah dividen yang dibagikan kepada 

pemegang saham.Pada laporan arus kas, kas 

yang dihasilkan oleh aktivitas operasi  

dimaksudkan untuk mengindikasikan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas. Meski demikian, analis telah menyadari 

bahwa kas yang dihasilkan oleh suatu aktivitas 

operasi gagal untuk memperhitungkan bahwa 

perusahaan harus berinvestasi pada aset tetap 

baru hanya untuk mempertahankan tingkat 

operasinya saat ini. Perusahaan juga 

setidaknya harus mempertahankan dividen 
pada tingkat saat ini untuk memuaskan 

investor. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis regresi data 

panel dari penelitian ini yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu 

sebagai berikut: 
1) Earning Per Share (EPS) berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 

(0,0000< 0,05). 

2) Arus kas operasi atau Operating Cash Flow 

(OCF) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2014-2017. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai probabilitas sebesar (0,8673< 0,05). 
3) Earning Per Share (EPS) dan arus kas operasi 

secara bersamaan (simultan) berpengaruh 

positif signifikan terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 

(0,000 < 0,05). 

Saran 

Pada akhir penelitian ini, penulis ingin 

menyarankan beberapa hal sebagai implikasi dari 

penelitian ini, yaitu : 

1) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Masih banyak determinan lain yang secara 

teoritis mempengaruhi kebijakan dividen, 

maka disarankan kepada peneliti selanjutnya 
untuk menggunakan variabel lain seperti 

kesempatan investasi, hutang perusahaan, 

umur perusahaan dan variabel lain yang 

memengaruhi kebijakan dividen dengan data 

dan runtut waktu penelitian. Untuk itu 

disarankan kepada peneliti-peneliti lain untuk 

mempertimbangkan atau menambah 

determinan lain selain hal tersebut diatas, 

klasifikasi dividen kas yang lebih 

komprehensif dan perluasan penelitian baik 

dari segi objek maupun runtut waktu 

penelitian. 
2) Bagi Investor dan Calon Investor 

Untuk mengetahui kinerja perusahaan 

sebelum melakukan investasi sebaiknya para 

investor maupun calon investor mencari tahu 

mengenai profil perusahaan. Profil 

perusahaan dapat di peroleh melalui Bursa 

Efek Indonesia dan Instansi Pemerintah yaitu 

Bapepam sebagaii pihak yang menentukan 

kebijakan di Bursa Efek Indonesia dalam 

menjamin keakuratan data informasi yang 

berkualitas dengan sarana teknologi yang 

canggih sehingga kualitas laporan 

keuangan perusahaan lebih akurat dan 
releven. 

3) Bagi Perusahaan 

Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang 

saham terhadap perusahaan, maka 

perusahaan harus mampu menunjukkan 

kinerja perusahaan yang baik dam 

menyampaikan informasi yang relevan 
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kepada investor mengenai perkembangan 

perusahaan mengenai dividen merupakan 

informasi penting yang harus disampaikan 

oleh perusahaan pada pemegang saham. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arianto R., 1998, Pengenalan Metode Ziegler-

Nichols pada Perancangan Kontroler pada 

PID, http: //elektroindonesia. 
com/elektro/tutor12. html diakses pada 

tanggal 3 April 2019. 

Atmaja. 1994, Manajemen Keuangan, Buku Satu, 

Penerbit Andi  Offset, Yogyakarta. Hal. 

351. 

Brigham dan Houston. 2016. Dasar-Dasar 

Manajemen Keuangan, Edisi 8, Jilid II. 

Edisi Bahasa Indonesia, Terjemah Oleh 

Herman Wibowo,. Erlangga, Jakarta.  

Chasanah. 2008. Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Dividend Payout Ratio 
(DPR) Pada Perusahaan Yang Listed Di 

Bursa Efek Indonesia. Universitas 

Diponegoro Semarang.Tesis. 

Gujarati, Damodar N. 2003. Ekonometrika Dasar. 

Terjemahan. Jakarta: Erlangga. 

Gujarati, D.N., 2012, Dasar-dasar Ekonometrika, 

Terjemahan Mangunsong,R.C., Salemba 

Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta. 

Harahap. 2004. Akuntansi Aktiva Tetap, Edisi 

Ketiga, Jakarta : Penerbit PT. Raja 

Grafindo . Hal. 230. 

Kuncoro.2012. Cara Mudah Menggunakan dan 

Memakai Path Analysis (Analisis 

Jalur).Alfabeta. Bandung.  

Noviyanto. 2016. Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas 

Operasi, dan Likuiditas Terhadap 

Kebijakan Dividen. Jurnal Volume 8, 

nomor 2/2016. 
PSAK No. 1 dan 2, Hal  (7-110). 2010 

Rasyid. 2001. “Hubungan Laba Bersih dan Arus 

Kas Operasi dengan Dividen”. Jurnal 

Akuntansi. Tahun V Vol. 1 Mei 2001. 

Universitas Tarumanegara. 

Stice, Earl K, James D Stice dan Fred Skousen, 

2009 Akuntansi KeuanganMenengah, 

Edisi 16, Buku 2. Edisi Bahasa Indonesia. 

Terjemah Oleh Ali Akbar. PT. Salemba 

Empat: Jakarta. 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D. Bandung: PT 

Alfabet.  

Tampubolon. 2005. Manajemen Keuangan, Ghalia 

Indonesia, Jakarta. Hal. 183-186. 

Weygandt, Jerry., Donald E. Kieso. 2010. 

Accounting Principle. 7th 

Edition.Dialihbahasakan oleh Desi 

Adhariani dan Vera Diyanti.Pengantar 

Akuntansi. Buku 2. Jakarta: Salemba 

Empat. 

Widarjono, Agus. 2009. Ekonometrika Pengantar 

dan Aplikasinya.Edisi 

Ketiga.EKONISIA.Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elektroindonesia.com/elektro/tutor12
http://elektroindonesia.com/elektro/tutor12


Sigma: Journal of Economic and Business  
Vol. 2 (2), December 2019, pp. 76 – 84 

ISSN 2599-2007 (Print) 

Journal hompage http://journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb 

 
 

Corresponding Author:  

STIE Enam Enam Kendari, Indonesia  

Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. 

Email: senggarpurnama@gmail.com 

OPEN ACCES 

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN 

KONAWE 

 

Enggar Purnama Sari 

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Indonesia 

 

 

 

Article History: 

 

 

Received Agust    10th  , 2019 

Accepted Novem  10 th , 2019 

Published Decem 20 th ,2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword: 

Kinerja Keuangan Daerah, rasio 
kemandirian, rasio efektivitas, 
rasio efisiensi, rasio aktivitas, 
rasio pertumbuhan.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paper type: Research Paper 

 

 

Abstrack: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja 

keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe tahun 2014-2018. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

deskriptif. Data yang dianalisis adalah rasio kemandiran, rasio 

efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan 

realisisasi anggaran pada Kabupaten Konawe tahun 2014-2018. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah 

daerah Kabupaten Konawe berdasarkan rasio kemandirian tergolong 

rendah sekali, kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Konawe berdasarkan rata – rata rasio efektivitas PAD berjalan 

kurang efektif, kinerja keuangan berdasarkan rata – rata rasio 

aktivitas belanja operasi berjalan tidak baik, rata – rata rasio belanja 

modal juga berjalan tidak baik, kinerja keuangan berdasarkan rata – 

rata pertumbuhan PAD dikatakan tidak berhasil. 
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1. PENDAHULUAN 

Pemerintah daerah merupakan lembaga 

yang memiliki tugas untuk mengatur roda 

pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. 

Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila 

mampu menciptakan roda pemerintahan yang 
transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan 

value for money yang benar. Sebagai organisasi 

yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah 

daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut 

berupa : pendidikan, kesehatan masyarakat, 

keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, 

infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan 

publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan 

pokok masyarakat).  

Prinsip otonomi yang nyata dan 

bertanggung jawab merupakan pilar dari sistem 
otonomi di Indonesia. Prinsip otonomi yang nyata 

adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani 

urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan 

tugas, wewenang, dan kewajiban senyatanya telah 

ada dan berpotensi untuk tumbuh hidup dan 

berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan 

daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi 

bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah 

lainnya (Haryanto dkk, 2007: 18). 

Setiap pemerintah daerah memiliki 

kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, 

merata, dan berkesinambungan. Apabila 

pemerintah telah mampu mengelola potensi 

daerah, baik potensi sumber daya alam, sumber 

daya manusia, dan sumber daya keuangan secara 

optimal maka pemerintah telah dianggap mampu 

untuk menjalankan kewajiban. Kinerja keuangan 

pemerintah juga daerah dapat dilihat dari 

keberhasilan pengelolaan potensi-potensi tersebut. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

menjadi tolok ukur pemerintah daerah dalam 

mengukur kemampuannya untuk membiayai 
kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. 

Keberhasilan ini dilihat dari ketergantungan 

kepada pemerintah pusat lebih kecil dan lebih 

besarnya Pendapatan Asli Daerah dalam 

membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek 

daerah dalam periode waktu tertentu.  

Menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten merupakan 

pembagian wilayah administratif di Indonesia yang 

lebih kecil dari Provinsi dan dipimpin oleh seorang 

Bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah 
administratif setelah provinsi adalah kota. Kota 

adalah satuan administrasi negara otonom di 

bawah provinsi dan diatas kecamatan, selain 

kabupaten yang dipimpin oleh Walikota. Secara 

umum, baik kabupaten maupun kota memiliki 

wewenang yang sama. Kabupaten bukan bawahan 

dari provinsi,maka Bupati atau Wali Kota tidak 

bertanggung jawab kepada Gubernur. 

Mardiasmo (2002) juga menyatakan bahwa 

kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan 
menggunakan analisis rasio keuangan yang telah 

banyak digunakan untuk menilai kinerja lembaga 

yang bersifat profit oriented maupun lembaga yang 

bersifat non profit oriented. Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah selama ini disusun 

berdasarkan asas perimbangan incremental budget 

dimana masing-masing komponen pendapatan dan 

belanja besarnya dihitung dengan meningkatkan 

sejumlah prosesntase tertentu dan mengabaikan 

rasio keuangan dalam APBD. 

Permasalahan keuangan daerah yang 
dihadapi Kabupaten Konawe antara lain: (1) 

ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi 

dari pemerintah pusat yang tercermin dalam 

besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut 

anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom 

maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, 

(2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali 

potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah 

yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan 

dengan Pendapatan Transfer. 

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan 
analisis yang mendalam mengenai Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe tahun 

2014 s.d 2018. Sehubungan dengan hal tersebut 

maka penulis tertarik mengangkat judul “Analisis 

Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah 

Kabupaten Konawe Tahun 2014-2018”. 

2. TINJAUAN  PUSTAKA 

Keuangan merupakan faktor yang paling 

mendominasi dalam pengukuran kemampuan 

daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. 

Keuangan daerah juga menjadi penentu bentuk dan 

ragam yang akan dilakukan pemerintah daerah. 

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola 

keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara 

langsung maupun tidak langsung (Halim, 

2007:230). 

Keuangan daerah adalah semua hak dan 
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan 

segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat 

dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-

Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah).  

Menurut Kusufi (2012:25) Keuangan 

daerah adalah semua hak dan kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala 

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang 
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dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum 

dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah 

yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai 

dengan ketentuan atau perundang-undangan yang 

berlaku Berdasarkan definisi tersebut dapat dua hal 

yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut: 

1. Yang dimaksud semua hak adalah hak untuk 

memungut sumber-sumber penerimaan daerah 

seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan 
atau hak untuk menerima sumber-sumber 

penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan 

dana alokasi khusus sesuai peraturan yang 

ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan 

kekayaan daerah. 

2. Sedangkan semua kewajiban adalah kewajiban 

untuk mengeluarkan uang untuk membayar 

tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan, 

infrastruktur, pelayanan umum, dan 

pengembangan ekonomi. 
 

2.2. Akuntansi Keuangan Daerah 
Data akuntansi yang digunakan dalam 

akuntansi pemerintahan,  untuk memberikan 

informasi mengenai transaksi ekonomi dan 

keuangan pemerintah daerah kepada pihak 

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. 

Lingkup akuntansi sendiri terbagi menjadi dua, 

yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi 

pemerintah daerah yang terdiri atas; akuntansi 

pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintahan 
kabupaten atau kota (Halim, 2008). 

Sistem akuntansi pemerintah daerah sendiri 

sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi 

penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran 

kas, prosedur akuntansi asset tetap atau barang 

milik daerah dan prosedur selain kas. Sistem 

akuntansi pemerintah daerah juga harus 

berpedoman pada peraturan pemerintah yang 

mengatur tentang pengendalian internal dan 

peraturan pemerintah tentang standar akuntansi 

pemerintahan (Firdaus dkk, 2014). 

 

2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) 

Menurut Harun (2008) laporan keuangan 

merupakan alat akuntabilitas utama pemerintah 

kepada wakil rakyat di parlemen atau lembaga-

lembaga Negara lain yang berkepentingan serta 

masyarakat umum. Iklim reformasi menghendaki 

akuntabilitas sektor publik yang lebih transparan 

atau laporan keuangan yang lebih informatif 

menjadi kebutuhan. Secara spesifik tujuan khusus 

pelaporan keuangan sektor publik adalah 
menyediakan informasi yang relevan dalam 

pengambilan keputusan, dan menunjukkan 

akuntabilitas entitas atas sumber daya yang 

dipercayakan, dengan cara: 

1. Menyediakan informasi mengenai sumber-

sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya 

keuangan finansial. 

2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana 

entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi 

kebutuhan kasnya.  

3. Menyediakan informasi yang berguna untuk 

mengevaluasi kemampuan entitas dalam 

pendanaan aktivitasnya dan memenuhi 

kewajiban serta komitmennya. 
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi 

finansial suatu entitas dan perubahan 

didalamnya. 

5. Menyediakan informasi agregat yang berguna 

untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal 

biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. 

 

 

2.4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kinerja keuangan pemerintah daerah 

merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja 
atau pengelolaan di bidang keuangan yang 

meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan 

menggunakan indikator keuangan yang telah 

ditetapkan oleh kebijakan atau perundang-

undangan yang diukur selama periode anggaran. 

Dapat disimpulkan dari definisi diatas adalah 

kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan 

hasil ouput pencapaian kinerja pemerintah daerah 

dalam mengelola sumber daya yang dimiliki yang 

digunakan untuk pembagunan daerah yang 

dicamtumkan dalam laporan anggaran dan realiassi 
dalam bentuk nominal maupun realisasi 

pembangunan. Pengukuran kinerja sektor publik 

atau pemerintah daerah bertujuan untuk 

menentukan pelayanan yang baik kepada publik. 

(Mardiasmo : 2009). 

2.5. Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Halim (2004) analisis rasio 

keuangan pada APBD dilakukan dengan 

membandingkan hasil yang dicapai dari satu 

periode dibandingkan dengan periode sebelumnya 

sehingga dapat diketahui kecenderungan yang 

terjadi. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan 
berdasarkan data keuangan yang bersumber dari 

APBD antara lain adalah sebagai berikut: 

 

1. Rasio Kemandirian 

Kriteria Rasio Kemandirian 
Kemampuan 

Keuangan 
Rasio 

Kemandirian 
(%) 

Pola 
Hubungan 

Rendah Sekali 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

0,00-25,00 
25,01-50,00 
50,01-75,00 
75,01-100,00 

Intruktif 
Konsulatif 
Partisipatif 
Delegatif 
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2. Rasio Efektivitas 

Kriteria Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

3. Rasio Efisiensi 

Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah 

 

 

4. Rasio Aktivitas 

Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam 
Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013) rasio 

keserasian yaitu rasio yang menggambarkan 

bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan 

alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja 

pertumbuhan secara optimal. Semakin tinggi 

persentase dana yang dialokasikan untuk belanja 

aparatur daerah berarti persentase belanja 

pelayanan publik yang digunakan untuk 

menyediakan sarana dan prasarana ekonomi 

masyarakat cenderung semakin kecil. 

 
5. Rasio Pertumbuhan 

Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam 

Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013) rasio 

pertumbuhan mengukur seberapa besar 

kemampuan pemerintah daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke 

periode berikutnya. 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Dan Lokasi Penelitian 
Objek penelitian ini berfokus pada 

pengelolaan keuangan daerah dengan menganalisis 

rasio pertumbuhan PAD, kemandirian, efektifitas, 

efesiensi dan aktivitas kinerja keuangan daerah 

Tahun 2014 s.d 2018. pada pemerintahan 

Kabupaten Konawe yang beralamat jalan Puunaha 

Kecamatan Unaaha, Sulawesi Tenggara. 

3.2. Jenis Data 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang 
dilakukan dengan cara pencatatan dan 

penganalisaan data hasil penelitian secara eksak 

dengan menggunakan perhitungan statistik. 

 

3.3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, 

yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui 

sumber-sumber  buku, artikel serta laporan dari 

objek yang akan diteliti. Data yang akan digunakan 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 

2014 s.d 2018. Data yang akan dianalisis tersebut 

diperoleh langsung dari Kantor BPKAD 

Kabupaten Konawe. 

3.4. Metode  Pengumpulan Data  

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

menelaah buku-buku yang relevan dengan 

permasalahan yang diangkat untuk 

mendapatkan kejelasan konsep dan 

mengumpulkan literatur-literatur yang relevan 
dengan pembahasan penelitian. 

2. Dokumentasi (documentation) 

Selain melalui penelitian kepustakaan 

informasi juga dapat diperoleh dari Metode 

dokumentasi atau studi pustaka adalah suatu 

cara yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal variabel berupa laporan 

keuangan yang ada pada BPKAD Kabupaten 

Konawe yang berhubungan dengan obyek 

yangditeliti. 

3. Pencarian di internet (Internet searching) 
Internet searching merupakan penelitian ynag 

dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 

tambahan referensi yang bersumber dari 

internet guna melengkapi referensi penulis 

serta digunakan untuk menemukan fakta atau 

teori berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
 

3.5. Analisis Data 
1. Rasio kemandirian, menggambarkan 

ketergantungan daerah terhadap bantuan dari 

pihak eksteren, semakin tinggi rasio 

kemandirian mengandung arti bahwa tingkat 

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak 

eksteren (khususnya pemerintah pusat dan 

provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. 

 

Rasio KKD 

 
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖  𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
𝑥100% 

 
2. Rasio efektifitas, mengambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan 
pendapatan asli daerah yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi rill daerah. Kemampuan 

Kriteria Rasio Efektivitas (%) 

Sangat Efektif 
Efektif 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 
Tidak Efektif 

˃100,00 
100,00 

90,01-99,99 

75,01-90,00 
<75,00 

Efisiensi Keuangan Daerah 

Otonomi dan Kemampuan Keuangan 

Rasio Efisiensi 

(%) 

Sangat Efisien 

Efisien  

Cukup Efisien 

Kurang Efisien 

Tidak Efisien 

≤60,00 

>60,01-80,00 

>80,01-90,00 

>90,01-100,00 

≥100,00 
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daerah dalam menjalankan tugasnya dikata 

gorikan efektif apabila rasio yang dicapai 

minimal 1 (satu) atau 100% (seratus persen).  

Rasio Efektivitas  

 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 
𝑥100% 

 

3. Rasio Efisiensi keuangan DaeraH 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) 

menggambarkan perbandingan antara besarnya 
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 

diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam 

melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan 

efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 

(satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio 

efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin 

baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

rasio ini adalah:  

REKD 

=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
x100% 

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 

Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi 

100% keatas Tidak Efisien 

90,01%-100,00% Kurang Efisien 

80,01%-90,00% Cukup Efisien 

60,01%-80,00% Efisien 

Kurang dari 60,00% Sangat Efisien 
Sumber : Kepmendagri No.6090.900.327, 1996 

4. Rasio Aktivitas  Keuangan Daerah 

Rasio Belanja Operasi   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
x 100% 

 

Rasio Belanja Modal   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
x 100% 

5. Rasio Pertumbuhan digunakan sebagai tolak 

ukur untuk melihat pertumbuhan atau 

perkembangan perolehan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan pendapatan selama periode 

waktu tertentu. Adapun rumus untuk 

menghitung rasio pertumbuhan adalah : 

Rasio pertumbuhan =  
𝑃𝑛−𝑃𝑜

𝑃𝑜
𝑥100% 

Dimana : 

Pn = Nilai variabel periode berjalan 

Po = Nilai variabel periode dasar 

 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
4.1. Hasil Penelitian 

 
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Tahun Pendapatan 

Asli Daerah 

(Rp) 

Pendapatan 

Transfer (Rp) 

RKKD 

(%) 

Keterangan 

2014 33.215.438.790 813.240.664.536 4,08 Rendah Sekali 

2015 56.039.769.874 940.208.153.125 5,96 Rendah Sekali 

2016 57.702.117.562 968.861.737.350 5,96 Rendah Sekali 

2017 97.586.836.006 932.461.372.845 10,47 Rendah Sekali 

2018 76.707.518.286 926.274.383.360 8,28 Rendah Sekali 

Rata-rata Rasio Kemandirian 6,95 Rendah Sekali 

 
Keterangan (%) 

Rendah Sekali : 0,00% - 25,00% 

Rendah  : 25,01% - 50,00% 
Sedang  : 50,01% - 75,00% 

Tinggi  : 75,01% - 100,00% 

 

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah 

Tahun Anggaran PAD 

(Rp) 

Realisasi PAD 

(Rp) 

RE 

(%) 

Keterangan 

2014 31.536.111.270 33.215.438.790 105,33 Sangat Efektif 

2015 79.201.768.921 56.039.769.874 70,76 Tidak Efektif 

2016 78.227.274.238 57.702.117.562 73,76 Tidak Efektif 

2017 104.511.637.551 97.586.836.006 93,37 Cukup Efektif 

2018 123.418.588.603 76.707.518.286 62,15 Tidak Efektif 

Rata-rata Rasio Efektifitas 81,07 Kurang Efektif 

Keterangan (%) :  

Sangat efektif  : > 100,00%  

Efektif   : 100,00%  

Cukup efektif  : 90,01% - 99,99%  

Kurang efektif  : 75,01% - 90,00%  

Tidak efektif  : < 75,00% 

 
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Tahun Total Belanja 

(Rp) 

Realisasi 

Pendapatan (Rp) 

RE 

(%) 

Ket. 

2014 872.483.693.119 868.658.599.258 

100,4 

Tidak 

Efisien 

2015 1.051.693.541.232 1.076.320.162.517 

97,7 

Kurang 

Efisien 

2016 1.027.113.344.194 1.174.856.947.154 

87,4 

Cukup 

Efisien 

2017 1.108.445.331.869 1.256.254.769.297 

88,2 

Cukup 

Efisien 

2018 1.246.425.282.886 1.239.526.900.892 

100,6 

Tidak 

Efesien 

Rata-rata Rasio Efisiensi 

94,86 

Kurang 

Efisien 

Keterangan (%)   

Sangat efisien : < 60,00%  

Efisien  : >60,01-80,00%  

Cukup efisien : >80,01-90,00%  

Kurang efisien  : >90,01-100,00%  

Tidak efisien : ≥ 100,00% 

 
4. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah 
Tahun Total Belanja 

(Rp) 

Belanja Operasi 

(Rp) 

RBO 

(%) 

Keterangan 

2014 872.483.693.119 729.125.018.924  83,6 Tidak Baik 

2015 1.051.693.541.232 755.010.454.409  71,8 Tidak Baik 

2016 1.027.113.344.194 754.986.963.791  73,5 Tidak Baik 

2017 1.108.445.331.869 813.236.263.954  73,4 Tidak Baik 

2018 1.246.425.282.886 1.036.574.438.912  83,2 Tidak Baik 

Rata-rata Rasio Belanja Operasi 77,1 Tidak Baik 
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Keterangan (%) :  

Tidak Baik  : 50,01-100,00%  

Baik  : 0,00-50,00%  

 
5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 

 
Tahun PAD 

(Rp) 

Pn – P0 

(Rp) 

RPP 

(%) 

Keterangan 

2014 33.215.438.790 - - - 

2015 56.039.769.874 22.824.331.084 68,7 Berhasil 

2016 57.702.117.562 1.662.347.688 3,0 Tidak Berhasil 

2017 97.586.836.006 39.884.718.444 69,1 Berhasil 

2018 76.707.518.286 -20.879.317.720 -21,4 Tidak Berhasil 

Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD 29,9 Tidak Berhasil 

 
Keterangan (%)  
Sangat Berhasil : 85,01%-100,00%  
Berhasil  : 70,01%-85,00%  

Cukup Berhasil : 55,01%-70,00%  
Kurang Berhasil : 30,01%-55,00%  
Tidak Berhasil : <30,00% 

 

4.2. Pembahasan 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Kemampuan keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Konawe tergolong masih 

sangat rendah dan pola hubungannya termasuk 

pola hubungan Instruktif. Terjadi fluktuasi dari 

tahun 2014 sampai tahun 2018. Berawal pada 

tahun 2014 Rasio Kemandirian sebesar 4,08%, 
kemudian meningkat menjadi 5,96% penyebab 

peningkatan tersebut adalah pertumbuhan PAD 

yang cukup besar di sektor pajak daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2015. 

Pada tahun 2016 rasio kemandirian tetap sebesar 

5,96%. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi 

10,47% yang disebabkan oleh meningkatnya PAD 

dari sektor pajak daerah dan lain-lain PAD yang 

sah, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 8,28% 

disebabkan oleh menurunnya realisasi pendapatan 

asli daerah, dan rata-rata rasio kemandirian adalah 

6,95%. 
Penyebab rendahnya rasio kemandirian 

keuangan daerah selama lima tahun pada 

pemerintah Kabupaten Konawe dengan rata-rata 

kemandiriannya masih tergolong rendah dan dalam 

kategori kemampuan keuangan rendah sekali 

dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan 

pemerintah pusat masih sangat dominan 

dibandingkan pemerintah daerah, capaian ini tidak 

terlepas dari keadaan keuangan Kabupaten 

Konawe yang masih banyak bertumpu pada dana 

perimbangan baik dari provinsi maupun dari pusat 
melalui transfer pusat dan provinsi terbukti dari 

besarnya pendapatan transfer yang diterima oleh 

Kabupaten Konawe pada tahun 2014 sebesar Rp. 

813.240.664.536,- dengan realisasi PAD sebesar 

Rp. 33.215.438.790,- pada tahun 2015 

Rp940.208.153.125,- dengan realisasi PAD 

sebesar Rp56.039.769.874,- pada tahun 2016 

Rp968.861.737.350,- dengan realisasi PAD 

sebesar Rp57.702.117.562,- pada tahun 2017 

Rp932.461.372.845,- dengan realisasi PAD 

sebesar Rp97.586.836.006,- dan pada tahun 2018 

Rp926.274.383.360,- dengan realisasi PAD 

sebesar Rp76.707.518.286,- hampir keseluruhan 

pendapatan daerah sepenuhnya bersumber dari 

dana transfer pusat dan provinsi. Situasi ini yang 

membuat otonomi dalam hal kemandirian 

keuangan masih sulit tercapai di Kabupaten 
Konawe. 

 

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah 
Menunjukan bahwa efektivitas kinerja 

keuangan Kabupaten Konawe untuk tahun 2014 

berjalan sangat efektif disebabkan penerimaan 
pendapatan asli daerah telah terrealisasikan dengan 

baik bahkan melebihi dari anggaran dengan 

persentase sebesar 105,33% , sedangkan tahun 

2015 dan 2016 berjalan tidak efektif karena terjadi 

penurunan di sektor  retribusi daerah dan lain-lain 

PAD yang sah. Untuk tahun 2017 sudah Cukup 

Efektif karena hampir semua penerimaan 

pendapatan asli daerah di sektor pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah dan lain-lain PAD yang sah telah mencapai 

target yang dianggarkan dan diperoleh persentase 

sebesar 93,37%. dan tahun 2018 berjalan tidak 
efektif karena menurunnya realisasi di  sektor lain-

lain PAD yang sah. 

Penyebab efektivitas kinerja keuangan 

Kabupaten Konawe Masih kurang efektif karena 

rata-rata efektivitasnya 81,07%. Hal ini disebabkan 

karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi 

daerah masih kurang dari yang dianggarkan 

sebelumnya terbukti dari persentase capaian PAD 

yang cenderung dibawah target anggaran 

Kabupaten Konawe, pada tahun 2014 anggaran 

sebesar Rp31.536.111.270,- dengan realisasi PAD 
sebesar Rp33.215.438.790,- dengan persentase 

capaian sebesar 105,33%, pada tahun 2015 

anggaran sebesar Rp79.201.768.921,- dengan 

realisasi PAD sebesar Rp56.039.769.874,- da 

persentase capaian sebesar 70,76%, pada tahun 

2016 anggaran sebesar Rp78.227.274.238,- dengan 

realisasi PAD sebesar Rp57.702.117.562,- dan 

persentase capaian sebesar 73,76%, pada tahun 

2017 anggaran sebesar Rp104.511.637.551,- 

dengan realisasi PAD sebesar Rp97.586.836.006,- 

dan persentase capaian sebesar 93,37%, dan pada 

tahun 2018 anggaran sebesar Rp123.418.588.603,- 
dengan realisasi PAD sebesar Rp76.707.518.286,- 

dengan persentase capaian sebesar 62,15%.  

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 
Realisasi total belanja daerah Kabupaten 

Konawe dimulai pada tahun 2014 belanja daerah 
Kabupaten Konawe adalah sebesar Rp. 

872.483.693.119,- kemudian pada tahun 2015 
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meningkat menjadi Rp. 1.051.693.541.232,- 

peningkatan tersebut terjadi karena besarnya 

belanja barang dan jasa, pada tahun 2016 menurun 

menjadi Rp. 1.027.113.344.194,- penyebab 

penurunan tersebut adalah menurunya belanja 

bunga, pada tahun 2017 mengalami kenaikan 

menjadi Rp1.108.445.331.869,- yang disebabkan 

oleh menurunnya belanja pegawai,  dan pada tahun 

2018 juga kembali mengalami peningkatan 

sehingga menjadi Rp. 1.246.425.282.886,- yang 
disebabkan oleh peningkatan belanja pegawai dan 

belanja hibah, realisasi belanja daerah Kabupaten 

Konawe rata-rata selalu mengalami kenaikan tiap 

tahunnya kecuali pada tahun 2016 dimana terjadi 

penurunan belanja daerah.  

Penyebab penurunan tersebut pada tahun 

2016 adalah kecilnya  belanja bunga dengan 

persentase sebesar 34,55% dan kecilnya belanja 

modal gedung dan bangunan dengan persentase 

sebesar 24,17% persentase tersebut merupakan 

persentase terendah selama tahun 2014 s.d 2018. 

4. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah 
Realisasi total belanja daerah Kabupaten 

Konawe dari tahun 2014 sampai dengan 2018 rata-

rata mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 belanja 

daerah Kabupaten Konawe sebesar 

Rp872.483.693.119 naik menjadi 

Rp1.051.693.541.232 pada tahun 2015 kenaikan 

tersebut disebabkan karena meningkatnya belanja 

barang dan jasa. Kemudian mengalami penurunan 
pada tahun 2016 menjadi Rp1.027.113.344.194 

yang disebabkan oleh penurunan belanja bunga, 

dan pada tahun 2017 terjadi kenaikan belanja 

daerah menjadi Rp1.108.445.331.869 karena 

meningkatnya belanja barang dan jasa, kemudian 

naik kembali pada tahun 2018 menjadi 

Rp1.246.425.282.886 disebabkan meningkatnya 

belanja bantuan keuangan. 
 

5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah 
Berdasarkan perhitungan rasio 

pertumbuhan mengukur seberapa besar 

kemampuan pemerintah daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke 

periode berikutnya. Dari tabel 4.6 menunjukkan 

bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dari tahun 2014 ke tahun 2015 hanya 

mencapai 68,7% dengan kategori pertumbuhan 

yang tinggi penyebab pertumbuhan tersebut adalah 

peningkatan pajak daerah, retribusi daerah dan 
lain-lain PAD yang sah, artinya bahwa potensi 

yang ada pada sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang meliputi: pajak daerah, 

retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan 

lain-lain yang sah telah dikelola secara maksimal.  

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) tahun 2016 sebesar 3%, pertumbuhan 

tersebut tidak terlalu signifikan dikarenakan 

penurunan retribusi daerah yang hanya  mencapai 

30% dari target anggaran yang ditetapkan. 

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

tahun 2017 sebesar 69,1% sudah jauh lebih baik 

diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi 

masyarakat semakin membaik sehingga terjadi 

kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban 
sebagai wajib pajak serta membayar retribusi atas 

penggunaan jasa-jasa fasilitas pemerintah daerah. 

Namun jika dilihat pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dari tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2018 terlihat bahwa terjadi penurunan 

sebesar 21,4%, dan hal tersebut juga diikuti 

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

tahun 2017. Kondisi ini diakibatkan oleh 

menurunnya pengelolaan pendapatan asli daerah 

pada sektor laba BUMD serta pendapatan lain-lain 

yang sah milik pemerintah daerah, namun variabel 

pajak daerah serta retribusi menjadi sumber utama. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

a) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Konawe jika dilihat dari rasio 

kemandirian keuangan daerah tergolong rendah 

sekali dan pola hubungannya termasuk pola 

hubungan Instruktif. 

b) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Konawe jika dilihat dari rata-rata 

rasio efektivitas PAD tahun 2014-2018 

diketahui bahwa efektivitas keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe 

berjalan kurang efektiv.  

c) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Konawe jika dilihat dari rata-rata 

rasio efisiensi PAD tahun 2014-2018 diketahui 

bahwa efisiensi keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Konawe berjalan kurang efisien.  

d) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Konawe jika dilihat dari rata-rata 

rasio aktivitas dari sisi Rasio Belanja Operasi 

tahun 2014-2018 diketahui bahwa belanja 

operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe 

berjalan tidak baik, sedangkan untuk rata-rata 

Rasio Belanja Modal 2014-2018 diketahui 

berjalan  tidak baik. 

e) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Konawe jika dilihat dari rata-rata 

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

tahun 2014-2018 diketahui bahwa 
pertumbuhan pendapatan asli daerah 

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dapat 

dikatakan tidak berhasil.  
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5.2. Saran 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Konawe harus mampu mengoptimalkan 

penerimaan dari potensi pendapatannya 

yang telah ada. Inisiatif dan kemauan 

Pemerintah Daerah sangat diperlukan 

dalam upaya peningkatan PAD. 

b. Peningkatan PAD bisa dilakukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe 

dengan cara melaksanakan secara 
optimal pemungutan pajak dan retribusi 

daerah serta melakukan pengawasan dan 

pengendalian secara sistematis dan 

berkelanjutan untuk mengantisipasi 

terjadinya penyimpangan dalam 

pemungutan PAD oleh aparatur daerah. 

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe 

harus mencari alternatif-alternatif yang 

memungkinkan untuk dapat mengatasi 

kekurangan pembiayaannya, dan hal ini 

memerlukan kreativitas dari aparat 

pelaksanaan keuangan daerah untuk 
mencari sumber-sumber pembiayaan 

baru baik melalui program kerjasama 

pembiayaan dengan pihak swasta dan 

juga program peningkatan PAD, 

misalnya pendirian BUMD sektor 

potensial. 

d. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe 

diharapkan dapat mengurangi 

ketergantungannya terhadap bantuan 

dari pemerintah pusat. 

 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian yang relevan 

diharapkan untuk lebih mendalam mengenai 

kinerja keuangan pada pemerintahan daerah 

dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi 

sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal 

dan akurat. Selain itu, penelitian selanjutnya 

dapat menerapkan analisis time series pada 

setiap sumber pendapatan asli daerah, 

sehingga dapat menjadi acuan yang lebih 
baik dalam menilai potensi penerimaan 

daerah. Di waktu yang akan datang 

diharapkan penelitian selanjutnyamelakukan 

penelitian dilingkup yang lebih luas dari 

penelitian ini sehingga hasil yang didapat 

juga dapa bermanfaat dalam lingkungan yang 

lebih besar. 
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Paper type: Research Paper 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan 

tentang penentuan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan activity 

based costing system, dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

menetapkan tarif jasa rawat inap pada RSU Hati Mulia Kota Kendari 

dan sebagai alat pembanding dengan tarif rawat inap yang ditetapkan 

selama ini, serta menjadi salah satu masukan yang memberikan 
informasi mengenai activity based costing system terutama dalam 

penerapannya pada sebuah rumah sakit yang orientasi utamanya 

adalah pelayanan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dari perhitungan tarif rawat inap dengan menggunakan metode activity 

based costing system, apabila dibandingkan dengan tarif yang 

digunakan oleh rumah sakit maka activity based costing system 

memberikan hasil yang lebih besar untuk VIP, kelas I, kelas II dan 

kelas III. Pada activity based costing system, biaya overhead pada 

masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver. Sehingga 

dalam activity based costing system telah mampu mengalokasikan 

biaya aktivitas kesetiap kamar secara tepat berdasarkan konsumsi 
masing-masing aktivitas. 
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1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini banyak bermunculan 

perusahaan-perusahaan baru akibat dari cepatnya 

laju perkembangan di Indonesia.Perusahaan yang 

bermunculan tersebut beraneka ragam bentuk dan 

tujuannya.Rumah sakit merupakan salah satu 

bentuk perusahaan yang outputnya yang berupa 

jasa yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan. 

Di masa lalu rumah sakit merupakan perusahaan 

yang non profit oriented. Namun sekarang konsep 

itu sudah mulai luntur, karena banyak 

bermunculan rumah sakit swasta dengan investasi 
yang tidak sedikit dan kemudian benar-benar 

mencari keuntungan untuk bisa mengembalikan 

investasi tersebut (Adiekoesoemo, 1995:28). 

 Salah satu kebutuhan mendasar bagi 

masyarakat umum pada rumah sakit adalah 

kebutuhan informasi akan tarif jasa kamar rumah 

sakit. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh 

berbagai pihak untuk mengetahui sejauh mana 

biaya yang telah dikeluarkan oleh berbagai pihak 

oleh pihak konsumen dapat dikembalikan pihak 

rumah sakit melalui pemberian pelayanan jasa 
yang sesuai.Penentuan tarif jasa kamar rumah sakit 

merupakan kegiatan pencatatan biaya operasional 

pada pos-pos biaya yang menjadi informasi jasa 

tarif perkamar rumah sakit yang bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan. 

 Perkembangan rumah sakit sekarang ini 

mengalami transformasi besar.Pada 

pembangunannya rumah sakit didirikan untuk 

kebutuhan menyehatkan masyarakat dan 

diharapkan dapat memberikan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat luas dari semua 

kalangan dengan sebaik-baiknya.Rumah Sakit 
adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa, dimana dalam menjalankan 

kegiatannya diperlukan tenaga kerja cukup banyak 

yang menguasai teknologi, alat-alatmedis, 

pelayanan fasilitas dan sarana yang memadai, 

penyediaan makanan, peralatan serta sistem 

manajemen administrasi yang terkoordinasi 

dengan baik. 

 Perhitungan tarif  jasa kamar atau harga 

pokok kamar, maka akan terkait dengan persoalan 

biaya dimana klasifikasi biaya untuk perusahaan 
jasa yaitu biaya operasional dan biaya 

administrasi. Dimana biaya operasional itu sendiri 

dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan 

oleh pihak perusahaan dimanfaatkan dalam 

menjalankan operasi dan kegiatan jasa yang 

diberikannya sesuai dengan nilai nominal dari tiap 

elemen biaya yang dikeluarkan, sedangkan biaya 

administrasi diperlukan dalam mengefektifkan 

fungsi pengaturan dan pengawasan atas prosedur 

pemberian jasa yang telah diberikan kepada pihak 

konsumen. 

 Adapun besarnya tarif jasa kamar yang di 

tetapkan pihak Rumah Sakit Umum Hati Mulia 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Tarif Jasa KamarPada Rumah Sakit 

Umum Hati MuliaKota Kendari 

 
No Jenis Kelas Tarif Jasa Kamar  

(Rp) 

1 VIP 500.000 

2 Kelas I 330.000 

3 Kelas II 250.000 

4 Kelas III 200.000 

Sumber : RSU Hati Mulia Kota Kendari  

 Perincian jasa layanan tersebut dapat kita 

hitung tarif jasa kamar untuk masing-masing 
tingkat kelas apakah menguntungkan atau tidak. 

Dalam arti biaya yang dikeluarkan relevan dengan 

jasa yang akan diterima. Sehingga pihak rumah 

sakit selain dapat menjalankan orientasinya 

sebagai perusahaan juga dapat berfungsi sosial. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan 

tarif jasa kamar rawat inap pada RSU Hati 

Mulia Kota Kendari dengan menggunakan 

metode activity based costing system. 

2. Untuk mengetahui besarnya perbandingan tarif 

jasa kamar rawat inap dengan menggunakan 

akuntansi biaya tradisional dan activity based 

costing system. 

 

1 .  KAJIAN PUSTAKA 
2.1. Pengertian Rumah Sakit 

 Menurut WHO (World Health 
Organization) (2010), Rumah Sakit adalah bagian 

integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan 

dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna 

(komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) 

dan pencegahan penyakit (preventif) kepada 

masyarakat. Rumah Sakit juga merupakan pusat 

pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat 

penelitian medis. 

2.2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

 Rumah Sakit umum pemerintah dan swasta 

mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan 

yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat 

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat.Tugas Rumah Sakit umum adalah 

melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara 

berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan 

penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan 

secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan 

pencegahan serta pelaksanaan upaya rumah sakit 
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umum pemerintah dan swasta mempunyai misi 

memberikan rujukan. 

2.3. Pengertian Jasa 

Moenir (1999:9) menjelaskan bahwa jasa 

adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan 

secara tersendiri, pada hakekatnya bersifat tidak 

teraba untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus 

terikat pada penjualan produk atau jasa lain. 

Philips Kotler (1998:15)  jasa adalah setiap 

tindakan dan perbuatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada 

dasarnya bersifat Intagible (tidak berwujud fisik) 

dan tidak menghasilakan kepemilikan sesuatu. 

Borneker (2000:5) diterjemahkan oleh 

Agus Dharma, mengatakan bahwa jasa  adalah 

segala sesuatu yang menyediakan fasilitas atau 

produk untuk pemberian pelayanan/pemakaian. 

Pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas 

ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk 
dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya 

dikomsumsi pada saat yang sama dengan waktu 

yang dihasilkan dan memberi nilai tambah (seperti 

misalnya, kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau 

kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang 

dihadapi oleh konsumen. 

Berdasarkan definisi diatas dapat 

disimpulkn bahwa jasa adalah berbagai bentuk 

pelayanan dalam suatu perusahaan baik berupa 

fasilitas/barang maupun tenaga/karyawan yang 

siap digunakan untuk memenuhi keperluan 
konsumen atau pelanggan.Dari pendapat para ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa jasa adalah pada 

umumnya merupakan bentuk pelayanan yang 

berupa fasilitas yang disediakan untuk memenuhi 

keperluan konsumen/pemakai, baik untuk dimiliki 

konsumen maupun untuk keperluan 

sementara/jangka waktu tertentu. 
2.4. Definisi Biaya 

Menurut kamus Aliminsyah dan Padji 

(2003 : 177) biaya adalah penurunan dalam modal 

(hak kekayaan) pemilik, biasanya melalui 

pengeluaran uang aktiva, yang terjadi sehubungan 

dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2007 : 10) definisi 

biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang 

di hitung dalam satuan uang yang telah terjadi atau 

kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan 
tertentu. Dalam bahasa Indonesia istilah cost dan 

expenses seringkali diterjemahkan sama, yaitu 

biaya. Padahal dalam pengertian yang sebenarnya 

terdapat perbedaan antar cost dan expenses. Dalam 

akuntansi biaya, istilah cost dapat diartikan sebagai 

harga pokok atau biaya produksi yang dikeluarkan 

untuk memperoleh barang atau jasa sedangkan 

expenses adalah biaya yang telah digunakan untuk 

menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu perlu 

dibedakan pengertian cost dan expenses. 
2.5. Biaya dalam Perusahaan Jasa 

 Sistem biaya standar membantu 

penyusunan anggaran, membantu operasi, 

membantu pengendalian operasi, membantu 

evaluasi kinerja dan membantu manajemen dalam 
pembuatan keputusan tentang penentuan harga dan 

manajemen sumber daya.Manfaat ini tidak hanya 

dinikmati oleh perusahaan manufaktur.Semua 

bentuk perusahaan atau organisasi dan bisnis, 

termasuk perusahaan jasa, dapat mengambil 

manfaat dengan menggunakan sistem biaya 

standar. 

2.5.1.Pengertian Activity Based Costing 

System 

Menurut Mulyadi (2000:40) activity based 

costing system adalah sistem informasi biaya yang 

berorientasi pada penyediaan informasi lengkap 

tentang aktivitas untuk memungkinkan personel 

perusahaan melakukan pengelolaan terhadap 
aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan 

aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan 

penentuan secara akurat biaya produk atau jasa 

sebagai tujuan. Sistem informasi ini diterapkan 

dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang. 

Gorrison dan Noreen (2000:148) 

mendefinisikan activiti based costing system 

adalah sistem perhitungan harga pokok produksi 
yang di rancang untuk menyediakan informasi 

biaya bagi manajer untuk pembuatan keputusan 

strategi dan keputusan lain yang mempengaruhi 

kapasitas dan biaya tetap. Dasar pemikiran 

pendekatan perhitungan harga pokok produksi 

berdasarkan aktivitas ini adalah bahwa produk atau 

jasa perusahaan merupakan hasil dari aktivitas dan 

aktivitas tersebut menggunakan sumber daya yang 

menyebabkan timbulnya biaya. 

2.5.2. Tujuan dan Peranan Activity Based 

Costing System 

 Tujuan activity based costing system 

digunakan untuk mengalokasikan biaya tersebut 

secara tepat ke produk sesuai dengan peranan 

aktivitas setiap produk, peranan activity based costing 

system yaitu: 

1. Pembebabanan biaya tidak langsung dan biaya 

pendukung, dan 

2. Pembebanan biaya dan alokasi biaya yaitu 

biaya langsung dan biaya tidak langsung. 
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2.5.3. Manfaat dan Keterbatasan Activity 

Based Costing System 

 Beberapa manfaat activity based costing 

system, yaitu : 

1. Menyajikan biaya produk lebih akurat dan 

informatif yang mengarahkan pengukuran 

profitabilitas produk lebih akurat terhadap 

keputusan strategi tentang harga jual, lini 

produk, pasar dan pengeluaran modal. 

2. Pengukuran yang lebih akurat tentang biaya 

yang dipicu oleh aktivitas sehingga membantu 

manajemen meningkatkan nilai produk 
(productvalue) dan nilai proses (process value). 

3. Memudahkan memberikan informasi tentang 

biaya relevan untuk pengambilan keputusan. 
 

2.5.4. Syarat Penerapan Sistem Activity 

Based Costing System 

 Penerapan sistem activity based costing 
system memerlukan persyaratan, antara lain 

diversifikasi produk yang tinggi, persaingan yang 

ketat dan biaya pengukuran yang relative kecil. 

Diversifikasi produk yang tinggi berarti 

perusahaan memproduksi bermacam-macam jenis 

produk.Maka yang menjadi masalah adalah 

pembebanan biaya overhead ke setiap produk 

secara logis sesuai dengan aktivitas untuk 

membuat setiap produk. Sebab selama ini 

pembebanan masih berdasarkan satu cost driver 

yaitu unit based yang ternyata hanya terjadi 

subsidi silang yang berdampak pada kehancuran 
perusahaan itu sendiri. Meskipun secara teoritis 

dapat diketahui bahwa activity based costing 

system memberikan banyak manfaat bagi 

perusahaan, namun tidak semua perusahaan dapat 

menerapkan sistem ini. 

2.5.5. Perbandingan Biaya Produk 

Tradisional dan Activity Based Costing 

System 

 Sistem penentuan harga pokok produk 

dengan metode biaya konvensional (tradisional) 

yang berdasarkan pada volume sangat bermanfaat 

jika tenaga kerja langsung dan bahan baku 

merupakan faktor yang dominan dalam produksi. 

Sistem penentuan harga pokok produk dengan 

metode konvensional mengasumsikan bahwa 

semua biaya di klasifikasikan sebagai biaya tetap 

atau biaya variabel berkaitan dengan perubahan 

unit atau volume produk yang di produksi, maka 

unit produk atau pendorong lainnya sangat 
berhubungan dengan unit yang di produksi seperti 

jam tenaga kerja langsung atau jam mesin.Hal ini 

merupakan satu-satunya pendorong yang dianggap 

penting karena pendorong kegiatan berdasarkan 

unit bukan satu-satunya pendorong yang 

menjelaskan hubungan penyebab.Oleh karena itu 

banyak pembebanan biaya produk harus 

diklasifikasikan sebagai alokasi. 

2.6. Cost Driver  

 Menurut Warindrani (2006:28) pengertian 

cost driver atau pemicu biaya adalah dasar alokasi 

yang digunakan dalam activity based costing 

system yang merupakan faktor-faktor yang 

menentukan seberapa besar atau seberapa banyak 

usaha dan beban kerja yang dibutuhkan untuk 

melakukan suatu aktivitas. 

 Cost driver digunakan untuk menghitung 

biaya sumber dari setiap unit aktivitas. Kemudian 

setiap biaya sumber daya dibebankan ke produk 

atau jasa dengan mengalihkan biaya setiap 

aktivitas dengan kuantitas setiap aktivitas yang 

dikonsumsikan pada periode tertentu.Cost driver 

faktor yang dapat diukur digunakan untuk 
membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas 

satu ke aktivitas lainnya. 

 Cost driver adalah penyebab terjadi biaya 

sedangkan aktivitas adalah merupakan dampak 

yang menimbulkannya. Dalam sistem biaya 

activity based costing system digunakan beberapa 

macam pemicu biaya sedangkan pada sistem biaya 
tradisional hanya menggunakan satu macam 

pemicu biaya tertentu. 

3.METODEPENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari 

tepatnya di Rumah Sakit Umum Hati Mulia yang 

beralamat di Jl. D.I Panjaitan No. 243 Lepo-Lepo 
Kota Kendari Sulawesi Tenggara.Adapun menjadi 

objek penelitian ini adalah  tarif rawat inap pada 

Rumah Sakit Umum  Hati Mulia. 

1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Data kuantitatif yaitu sejumlah informasi data 

yang berupa angka-angka antara lain daftar 

tarif  jasa kamar dan tarif pemeriksaan. 

b. Data kualitatif yaitu kumpulan data yang 

berkaitan dengan informasi yang dinyatakan 
dalam bentuk pernyataan, antara lain visi dan 

misi dan sejarah berdirinya RSU Hati Mulia 

Kota Kendari. 

2. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yaitu data yang di 
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peroleh melalui wawancara secara menyeluruh 

yang berhubungan dengan tarif jasa kamar pada 

RSU Hati Mulia Kota Kendari. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

1. Interview yaitu dengan melakukan wawancara 

langsung terhadap  karyawan bagian 

manajemen RSU Hati Mulia Kota Kendari 

terkait dengan objek permasalah yang diteliti 

yakni penentuan tarif jasa kamar. 

2. Dokumentasi yaitu dengan melakukan 

dokumentasi data yang telah dilakukan oleh 
bagian administrasi RSU Hati Mulia Kota 

Kendari. 

3. Observasi merupakan teknik pengumpulan data 

melalui pengamatan secara langsung terhadap 

objek mengenai keadaan perusahaan serta 

kegiatan yang dilakukan perusahaan. 
 

3.3. Metode Analisis Data 

 Adapun metode analisis data yang 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

adalah dengan menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif yaitu memberikan penjelasan dan 

gambaran terinci atas cara penentuan tarif jasa 

kamar pada RSU Hati Mulia Kota Kendari dan 

membandingkan metode penentuan tarif jasa rawat 

inap yang diterapkan oleh rumah sakit selama ini 

dengan menggunakan metode activity based 

costing system. 

3.4. Definisi Operasional Variabel 

1. Tarif jasa kamar adalah besarnya nilai jasa 

yang di keluarkan oleh RSU Hati Mulia  Kota 

Kendari dalam menghasilkan jasa utamanya 
yaitu pelayanan jasa kamar. 

2. Pelayanan atau perawatan adalah suatu jasa 

yang diberikan pihak RSU Hati Mulia Kota 

Kendari dengan pemberian pelayanan 

pengobatan, perawatan, rehabilitasi, 

pemeriksaan medis dan sebagainya dalam 

rangka menjalankan fungsi sosial 

kemasyarakatan yang telah menjadi tugas 

pokok rumah sakit. 

3. Biaya jasa perawatan adalah semua biaya yang 
dikeluarkan RSU Hati Mulia dalam 

menyelesaikan infrastruktur pendukung. 
 

4. PEMBAHASAN 
1. Mengidentifikasi Aktivitas-Aktivitas 
 Aktivitas-aktivitas yang ada pada RSU Hati 

Mulia Kota Kendari diidentifikasikan sebagai 

berikut. 

1. Aktivitas Pelayanan Administrasi Umum 

Aktivitas pelayanan administrasi umum 

dilakukan ketika pasien tersebut dinyatakan 

perlu untuk di rawat inap. Aktivitas ini seperti 

registrasi nama, alamat, jenis penyakit, dan tipe 

kamar yang dipilih untuk rawat inap. 

 

2. Aktivitas Pelayanan Perawatan Pasien 

Aktivitas pelayanan perawatan pasien 

dilakukan oleh perawat, seperti mengantarkan 

pasien ke kamar rawat inap, mencatat 
perkembangan kesehatan pasien, melakukan 

tensi, dan memberikan pertolongan kepada 

pasien jika pasien membutuhkan bantuan. 

 

3. Aktivitas Bahan Habis Pakai 

Aktivitas bahan habis pakai yang dimaksud 

adalah biaya yang digunakan untuk pasien 

dalam proses pengobatan selama proses rawat 

inap. 

 

4. Aktivitas Penginapan Pasien  
Aktivitas pasien menggunakan fasilitas yang 

ada pada kamar rawat inap. 

 

5. Aktivitas Pelayanan Pencucian atau Laundry 

Aktivitas pelayanan pencucian atau laundry 

adalah aktivitas pelayanan rumah sakit kepada 

pasien berupa pencucian seprei, selimut, dan 

sarung bantal. 

 

6. Aktivitas Pelayanan Pembersihan Kamar atau 

Cleaning Service  
Aktivitas pelayanan pembersihan kamar atau 

cleaning service adalah aktivitas pelayanan 

rumah sakit kepada pasien dengan 

membersihkan kamar pasien, menyapu dan 

mengepel lantai. 

 

7. Aktivitas Pelayanan Pemberian Makan Pasien 

Aktivitas pelayanan pemberian makan pasien 

adalah aktivitas pelayanan rumah sakit kepada 

pasien dengan menyediakan makanan sebanyak 

3 kali dalam sehari. 

 
8. Aktivitas Pemeliharaan Bangunan 

Aktivitas pemeliharaan bangunan adalah 

aktivitas berupa pengecetan dan renovasi yang 

dilakukan tiap tahun secara rutin oleh rumah 

sakit.Aktivitas pemeliharaan bangunan 

merupakan pengganti biaya penyusutan karena 

rumah sakit tidak melakukan penyusutan pada 

bangunannya. 
 

2. Membebankan Biaya Untuk Masing-

masing Aktivitas 
Setelah mengetahui aktivitas-aktivitas yang 

ada, maka pada tahap selanjutnya akan dilakukan 

proses pengidentifikasian biaya-biaya yang timbul 
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atas pengkonsumsian sumber daya saat melakukan 

aktivitas tersebut. 

1. Aktivitas Pelayanan Administrasi Umum 

Biaya-biaya yang timbul dari aktivitas-aktivitas 

pelayanan administrasi umum sebagai berikut: 

a.    Aktivitas ini dilayani 5 pegawai per hari, 

sehingga biaya gaji Rp. 2.000.000 per orang 

untuk 1 bulan, jadi untuk 5 orang sebanyak 

Rp 10.000.000 per bulan atau Rp. 

120.000.000 Per tahun. 
b. Fasilitas yang terdapat dalam ruangan   

pelayanan administrasi umum antara lain: 

meja, kursi, rak buku, kipas angin dan 

komputer. Penyusutan fasilitas ruangan 

pelayanan administrasi umum per tahun 

sebesar Rp. 1.890.000 (dari harga 

pembelian sebesar Rp 18.900.000 dan 

disusutkan dengan menggunakan metode 

penyusutan garis lurus, dengan masa 

manfaat 10 tahun). 

c.    Aktivitas pelayanan administrasi umum ini 
membutuhkan alat tulis seperti kertas, 

pulpen, dan kuitansi. Biaya yang timbul 

atas konsumsi alat tulis diperkirakan 

sebesar Rp. 4.800.000 per tahun. 

d. Aktivitas ini membutuhkan alat komunikasi 

yaitu telepon dengan biaya sebesar Rp. 

1.500.000  per tahun. 

e.    Aktivitas pelayanan administrasi umum 

membutuhkan sumber listrik untuk 

penerangan. Beban yang ditanggung atas 

sumber listrik yang di konsumsi sebesar 
0,075 kwh dengan asumsi pemakaian 

lampu 24 jam per hari, sehingga 

menghasilkan daya 1,8 Kwhh (0,075 kwh x 

24 jam). 

 

Biaya listrik per kwhh sebesar Rp. 755 jadi 

biaya penggunaan listrik selama setahun dalam 

ruangan ini sebesar Rp. 496.035. Dengan demikian 

didapat total biaya untuk aktivitas pelayanan 

administrasi umum selama tahun 2018 sebesar: 

 

Biaya gaji   Rp. 120.000.000 

Biaya penyusutan fasilitas    1.890.000 

Biaya alat tulis rumah sakit 4.800.000 

Biaya telepon   1.500.000 

Biaya listrik   496.035 

Total biaya aktivitas pelayanan administrasi umum 

Rp. 128.686.035 

2. Aktivitas Pelayanan Perawatan Pasien 
Aktivitas ini dilakukan oleh perawat untuk 

membantu keperluan pasien selama menjalani 

rawat inap.Jumlah perawat yang menangani 

seluruh kelas sebanyak 31 orang.Setiap kelas 

dilayani oleh 7 orang perawat per hari untuk 3 

kali shift.Setiap perawat menerima gaji sebesar 

Rp. 2.500.000 per bulan. Jadi total beban untuk 

aktivitas pelayanan perawatan pasien sebesar 

Rp. 930.000.000 (31 x 12 x 2.500.000). 

 

3. Aktivitas Bahan habis pakai 

Aktivitas bahan habis pakai adalah biaya yang 
digunakan oleh pasien rawat inap pada tahun 

2018 sebesar Rp. 798.253.421. 

 

4. Aktivitas Penginapan Pasien 

Aktivitas penginapan yang dapat dipilih oleh 

pasien terdiri dari beberapa kelas dengan 

fasilitas-fasilitas yang berbeda. Perbedaan 

fasilitas menyebabkan konsumsi biaya yang 

berbeda sehingga untuk mengetahui total biaya 

dari aktivitas pasien masing-masing kelas harus 

dihitung secara terpisah. 
 

Total harga perolehan fasilitas kelas VIP 

adalah sebesar Rp.21.240.000 per kamar, masa 

manfaat 10 tahun. Fasilitas kelas VIP 4 ruangan x 

Rp.21.240.000 = Rp. 84.960.000. Biaya 

penyusutan fasilitas kelas VIP adalah 

Rp.8.496.000 (metode garis lurus). 

 

5. Aktivitas Pelayanan Pencucian atau Laundry 

Biaya-biaya yang timbul dari aktivitas 

pelayanan pencucian atau laundry sebagai 
berikut: 

a) Biaya gaji karyawan laundry (3 orang 

karyawan @Rp.1.500.000) yaitu sebesar 

Rp.4.500.000 dengan asumsi per tahun 

Rp.54.000.000 (Rp.4.500.000 x 12 bulan ). 

b) Peralatan laundry yaitu 2 mesin cuci 7 Kg 

@Rp.10.000.000 dengan masa manfaat 10 

tahun. Biaya penyusutan peralatan laundry 

per tahun adalah Rp.1.000.000 

c) Biaya perlengkapan laundry, meliputi 

deterjen bubuk, bayclin 600ml, pengharum 

cucian dan setrika. Total biaya yang 
dikeluarkan untuk perlengkapan cuci 

sebesar Rp.10.676.500 

d) Biaya listrik untuk mesin cuci dengan 

perkirakan 7,5 kwh per hari, sehingga 

beban listrik aktivitas laundry untuk selama 

tahun 2018 sebesar Rp.2.066.812 (7,5 kwh 

x Rp.755 x 365 hari). 

e) Biaya penggunaan air untuk aktivitas 

pencucian yaitu sebesar 325 liter per hari 

sehingga beban air aktivitas laundry selama 

tahun 2018 sebesar Rp.771.062 (325/1.000 
liter x Rp.6.500 x 365 hari). 
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6. Aktivitas Pelayanan Pembersihan Kamar atau 

Cleaning Service. 

Biaya-biaya yang timbul dari aktivitas 

pelayanan pembersihan kamar atau cleaning 

service sebagai berikut: 

a) Karyawan cleaning service yang melayani 

unit rawat inap terdiri dari 3 orang. Biaya 

gaji seorang karyawan cleaning service  per 

bulan Rp.1.500.000, sehingga biaya gaji 

karyawan cleaning service per tahun 
sebesar Rp.54.000.000 (3 x Rp.1.500.000 x 

12 bulan). 

b) Biaya perlengkapan cleaning service 

meliputi super pell, portex, dan pengharum 

kamar mandi. Total biaya untuk 

perlengkapan cleaning service selama tahun 

2018 sebesar Rp.7.300.000 

c) Biaya peralatan cleaning service meliputi 

wet mop, window washer, kain lap, dan 

peralatan lainnya. Biaya pembelian 

peralatan cleaning service selama tahun 
2018 sebesar Rp.2.000.000 

 

7. Aktivitas Pelayanan Pemberian Makan Pasien  

 Biaya-biaya yang timbul dari aktivitas 

pelayanan pemberian makan sebagai berikut: 

a) Jumlah karyawan dapur sebanyak 6 orang 

dengan gaji perbulan sebesar Rp.1.200.000, 

sehingga biaya gaji karyawan dapur selama 

1 tahun Rp.86.400.000 (6 orang x 12 bulan 

x Rp.1.200.000). 

b) Biaya bahan makanan pasien selama 1 
bulan rata senilai Rp.30.253.000 jadi 

setahun adalah Rp.363.036.000 

(Rp.30.253.000 x 12 bulan). 

c) Biaya penyusutan fasilitas dapur seperti 

lemari, kulkas, rak, termos, kompor, panci, 

penggorengan, piring, sendok, kursi, teflon 

dan lain-lain diperkirakan sebesar 

Rp.2.400.000 (dari harga perolehan secara 

keseluruhan diperkirakan Rp.12.000.000 

dengan masa manfaat 5 tahun). 

d) Biaya gas dan minyak tanah untuk 

keperluan dapur selama 1 bulan rata-rata 
sebesar Rp.2.756.000 jadi setahun sebesar 

Rp33.072.000 (Rp.2.756.000 x 12 bulan ). 

e) Biaya listrik meliputi pemakaian lampu, 

kulkas, termos diperkirakan sebesar 10,97 

kwh per hari sehingga beban listrik selama 

setahun untuk aktivitas pemberian makan 

pasien sebesar Rp.3.023.057 (10,97 kwh x 

Rp.755 x 365 hari). 

f) Biaya penggunaan air untuk aktivitas 

pemberian makan pasien yaitu sebesar 325 

liter per hari sehingga beban air selama 
tahun 2018 sebesar Rp.771.062 (325/1000 

liter x Rp.6.500 x 365 hari). 

 

 

8. Aktivitas Pemeliharaan Bangunan  

Luas bangunan RSU Hati Mulia Kota Kendari 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Luas Bangunan RSU Hati Mulia Kota 

Kendari 

No Peralatan Luas Gedung 

(m2) 

1. Kantor keuangan 420 

2. VIP 35 

3. Kelas I 53 

4. Kelas II 68 

5. Kelas III 135 

Jumlah 711 

Sumber : Data Diolah 

Aktivitas pemeliharaan bangunan terdiri dari 

biaya-biaya sebagai berikut: 

 Biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung 

kantor Rp.28.773.000 

 Biaya pemeliharaan rutin/berkala ruang 

rawat inap Rp.75.000.000 

Total biaya aktivitas pemeliharaan bangunan 

Rp.103.773.000  

  

3. Menentukan Pemicu Biaya 
Tahap selanjutnya adalah tahap mengidentifikasi 

pemicu biaya pada masing-masing aktivitas, yaitu: 

a. Aktivitas Pelayanan Administrasi Umum 

Aktivitas pelayanan administrasi umum 

memiliki pemicu biaya yaitu banyaknya orang 
yang datang dan diputuskan untuk menjalani 

rawat inap, karena biaya pendataan ini 

meningkat seiring dengan jumlah orang yang 

rawat inap.Semakin banyak pasien untuk didata 

maka biaya untuk pendataan semakin 

meningkat. 

 

Tarif per unit cost driver 

 

          =   
Total biaya aktivitas pelayanan adm. umum 

jumlah pasien rawat inap
 

 

Tarif per unit cost driver    

=
𝑅p. 128.686.035

276 +  336 +  425 +  563
 

 

Tarif per unit cost driver     
 

=
Rp.128.686.035

1.600
=Rp.80.428.771 

 

b. Aktivitas Pelayanan Perawatan Pasien. 

Aktivitas ini memiliki pemicu biaya yaitu 

jumlah hari rawat.Asumsi yang mendasari 

adalah semakin banyak hari rawat, maka 

semakin tinggi pula tingkat kebutuhan perawat 
yang melayani pasien pada kamar tersebut. 
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Tarif per unit cost driver 

 

=
Total biaya aktivitas pelayanan perawatan pasien

Jumlah hari rawat inap
 

 

Tarif per unit cost driver  

 

=
𝑅𝑝. 930.000.000

430 +  1.399 + 1.722 +  2.567
 

 
Tarif per unit cost driver  

 

 =
Rp.930.000.000

6.118
 = Rp.152.010.460 

 

c. Aktivitas Bahan Habis Pakai. 

Aktivitas bahan habis pakai adalah biaya yang 

digunakan oleh pasien rawat inap. 

 

Tarif per unit cost driver 

 

=
Total biaya aktivitas bahan habis pakai

Jumlah hari rawat inap
 

 

Tarif per unit cost driver   

 

=
𝑅𝑝. 798.253.421

430 +  1.399 + 1.722 +  2.567
 

 

Tarif per unit cost driver  

 

=
Rp.798.253.421

6.118
 = Rp.130.476.204 

 

d. Aktivitas Pelayanan Pencucian atau Laundry  

Pemicu biaya dalam aktivitas pelayanan 

pencucian atau laundry adalah banyaknya 
pasien rawat inap karena pencucian dilakukan 

secara rutin setiap ada pasien check-out. 

 

Tarif per unit cost driver  

 
              Total biaya aktivitas pelayanan pencucian atau laundry

Jumlah pasien rawat inap
 

 

Tarif per unit cost driver 

 

=
𝑅𝑝. 68.514.374

276 +  336 + 425 +  563
 

 

Tarif per unit cost driver 

 
 =(Rp.68.514.374)/1.600 =Rp.42.821.483 

e. Aktivitas Pelayanan Pembersihan Kamar atau 

Cleaning Service 

Pemicu biaya dalam aktivitas pembersihan 

kamar adalah total luas bangunan RSU Hati 

Mulia Kota Kendari. 
 

 

 

Tarif per unit cost driver  

 

=
Total biaya aktivitas pelayanan pembersihan kamar

Total luas bangunan
 

 

Tarif per unit cost driver   

 

=
𝑅𝑝.63.300.000

711
= Rp.89.029.535 

 
f. Aktivitas Pelayanan Pemberian Makan Pasien 

Pemicu biaya dalam aktivitas pelayanan 

pemberian makan padapasien  adalah jumlah 

hari rawat inap. 
 

Tarif per unit cost driver 

 

=
Total biaya aktivitas pelayanan pemberian makan

Jumlah hari rawat inap
 

 

Tarif per unit cost driver  

 

= 
𝑅𝑝.488.702.120

430 + 1.399 +1.722+ 2.567
 

 

Tarif per  unit cost driver  

 

=
𝑅𝑝.488.702.120

6.118
= Rp.79.879.391 

 

g. Aktivitas Pemeliharaan Bangunan  

Pemicu biaya dalam aktivitas pemeliharaan 

bangunan adalah total luas bangunan RSU Hati 

Mulia Kota Kendari. 

Tarif per  unit cost driver   

=
Total biaya aktivitas pemeliharaan bangunan

Jumlah luas bangunan
 

Tarif per unit cost driver   

= 
𝑅𝑝.103.773.000

711
= Rp.145.953.586 

4. Menghitung Harga Pokok Rawat Inap 
Tahap-tahap yang dilakukan dalam 

perhitungan tarif rawat inap adalah sebagai berikut 

: 

a. Menghitung biaya overhead yang dibebankan 

pada masing-masing kelas dengan cara: 

BOP yang dibebankan = tarif cost driver per 

unit x driver yang digunakan oleh masing-

masing kelas rawat inap. 

b. Menjumlahkan seluruh biaya aktivitas yang 

telah dikelompokkan. 

c. Membagi total biaya aktivitas masing-masing 

kelas rawat inap dengan jumlah hari rawat inap 

di masing-masing kelas. 
d. Kemudian ditambahkan dengan laba yang di 

harapkan oleh rumah sakit tersebut. 
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Tabel 4.8  

Total Biaya Aktivitas Kelas VIP 

 
Aktivitas Tarif Per 

Unit Cost 

Driver 

(RP) 

Total 

Cost 

Driver 

Jumlah 

(RP) 

Aktivitas Pelayanan 

Adm. Umum 

80.428.771 276 

orang 

22.198.324 

Aktivitas Pelayanan 

Perawatan Pasien 

152.010.460 430 

Hari 

65.364.497 

Aktivitas bahan 

habis pakai 

130.476.204 430  

Hari 

56.104.767 

Aktivitas 

penginapan pasien 

  17.311.000 

Aktivitas Pelayanan 

Pencucian atau 

Laundry  

42.821.483 276  

Orang 

11.818.729 

Aktivitas pelayanan 

pembersihan kamar  

atau Cleaning 

Service 

89.029.535 35m2  
 

3.116.033 

Aktivitas Pelayanan 

Pemberian makan 

pasien 

79.897.391 430 

Hari 

34.355.878 

Aktivitas 

Pemeliharaan 

Bangunan 

145.953.586 35 m2 5.108.37

5 

Total Biaya Aktivitas di Bebankan ke Kelas 

VIP 

215.377.

603 

Lama Hari Rawat Pasien 430 hari 

Harga Pokok Rawat Inap Per Kamar 500.878 

Laba 20% 100.175 

Tarif Rawat Inap Per kamar/ per hari 601.053 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel diatas, total pembebanan 

biaya tarif kamar rawat inap pada kelas VIP 

sebesar Rp.215.377.603, total hari rawat inap pada 

kelas VIP adalah 430 hari. Sehingga total 

pembebanan Rp.215.377.603 : 430 hari rawat 
pasien = Rp.500.878, kemudian di tambahkan 

dengan laba yang diharapkan oleh RSU Hati Mulia 

sebesar Rp.100.175 (20%). Total keseluruhan tarif 

kamar rawat inap kelas VIP pada RSU Hati Mulia 

menurut perhitungan activity based costing system 

adalah sebesar Rp.601.053. 

Berdasarkan tabel diatas, total pembebanan 

biaya tarif jasa rawat inap pada kelas I sebesar 

Rp.594.372.532, total hari rawat pasien pada kelas 

I yaitu sebesar 1399 hari. Sehingga total 

pembebanan Rp.594.372.532 : 1399 hari rawat 

inap = Rp.424.855. Kemudian di tambahkan 
dengan laba yang diharapkan oleh RSU Hati Mulia 

sebesar Rp.63.728 (15%). Total keseluruhan tarif 

kamar rawat inap kelas I pada RSU Hati Mulia 

menurut perhitungan activity based costing system 

adalah sebesar Rp.488.583. 

Berdasarkan tabel diatas, total pembebanan biaya 

tarif kamar rawat inap pada kelas II sebesar 

Rp.721.514.680 total hari rawat pada kelas II 
adalah 1722 hari. Sehingga total pembebanan 

Rp.721.514.680 : 1722 hari rawat pasien = 
418.998, kemudian di tambahkan dengan laba 

yang diharapkan oleh RSU Hati Mulia sebesar 

Rp.41.899 (10%). Total keseluruhan tarif kamar 

rawat inap kelas II pada RSU Hati Mulia menurut 

perhitungan activity based costing system adalah 

sebesar Rp.460.897. 

 

Tabel 4.9  

Total Biaya Aktivitas Kelas I 

 
Aktivitas Tarif Per 

Unit Cost 

Driver 

(RP) 

Total 

Cost 

Driver 

Jumlah 

(Rp) 

Aktivitas 

Pelayanan 

Adm. Umum 

80.428.771 336 orang 27.024.067 

Aktivitas 

Pelayanan 

Perawatan 

Pasien 

152.010.460 1.399 

Hari 

212.662.633 

Aktivitas 

bahan habis 

pakai 

130.476.204 1.399 

Hari 

182.536.209 

Aktivitas 

penginapan 

pasien 

  33.531.050 

Aktivitas 

Pelayanan 

Pencucian 

atau Laundry  

42.821.483 336 orang 14.388.018 

Aktivitas 

pelayanan 

pencucian 

atau Cleaning 

Service 

89.029.535 53 m2 4.718.565 

Aktivitas 

Pelayanan 

Pemberian 

makan 

79.897.391 1.399 

hari 

111.776.45

0 

Aktivitas 

Pemeliharaan 

Bangunan 

145.953.58

6 

53 m2 7.735.540 

Total Biaya Aktivitas di Bebankan ke 

Kelas I 

594.372.53

2 

Jumlah Hari Rawat Pasien 1.399 hari 

Harga Pokok Rawat Inap Per Kamar 424.855 

Laba 15% 63.728 

Tarif kamar rawat inap per kamar/per hari 488.583 

Sumber: Data Diolah 

 Berdasarkan tabel diatas, total pembebanan 

biaya tarif kamar rawat inap pada kelas III sebesar 

Rp.1.046.474.403, total hari rawat inap pada kelas 
III adalah 2567 hari. Sehingga total 

pembebananRp.1.046.474.403 : 2567 hari rawat 

pasien = Rp.407.664, kemudian di tambahkan 

dengan laba yang diharapkan oleh RSU Hati Mulia 

sebesar Rp.20.383 (5%). Total keseluruhan tarif 

kamar rawat inap kelas III pada RSU Hati Mulia 

menurut perhitungan activity based costing system 

adalah sebesar Rp.428.047. 

Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil 

perhitungan tarif kamar rawat inap dengan 
menggunakan metode activity based costing 

system pada kelas VIP Rp.601.053, kelas I 

Rp.488.583, kelas II Rp.460.897 dan kelas III 

Rp.428.041. Dari hasil tersebut, jika dibandingkan 

dengan metode biaya tardisional yang di terapkan 
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oleh rumah sakit terlihat bahwa kelas VIP, kelas I, 

Kelas II, dan kelas III memberikan hasil yang lebih 

besar. Dengan selisih untuk kelas VIP Rp.101.053, 

kelas I Rp.158.583, kelas II Rp.210.897 dan kelas 

III Rp.228.041. 

 

Tabel 4.10 

Total Biaya Aktivitas Kelas II 
Aktivitas Tarif Per 

Unit Cost 

Driver 

(RP) 

Total Cost 

Driver 

Jumlah 

(Rp) 

Aktivitas 
Pelayanan Adm. 

Umum 

80.428.771 425  

Orang 

34.182.227 

Aktivitas 

Pelayanan 

Perawatan Pasien 

152.010.460 1.722 hari 261.762.012 

Aktivitas bahan 

habis pakai 
130.476.204 1.722 hari 224.680.023 

Aktivitas 

penginapan pasien 
  29.129.130 

Aktivitas 
Pelayanan 

Pencucian atau 

Laundry  

42.821.483 425 orang 18.199.130 

Aktivitas 
pelayanan 

pencucian atau 

Cleaning Service 

89.029.535 68 m2 6.054.008 

Aktivitas 
Pelayanan 

Pemberian makan 

79.897.391 1.722 hari 137.583.307 

Aktivitas 

Pemeliharaan 

Bangunan 

145.953.586 68 m2 9.924.843 

Total Biaya Aktivitas di Bebankan ke Kelas II 721.514.680 

Jumlah Hari Rawat Pasien 1722 hari 

Harga Pokok Rawat Inap Per Kamar 418.998 

Laba 10% 41.899 

Tarif Rawat Inap Per kamar/per hari 460.897 

Sumber : Data Diolah 

  

Tabel 4.11 

Total Biaya Aktivitas Kelas III 
Aktivitas Tarif Per 

Unit Cost 

Driver 

(RP) 

Total 

Cost 

Driver 

Jumlah 

(Rp) 

Aktivitas 
Pelayanan Adm. 

Umum 

80.428.771 563 

orang 

45.281.398 

Aktivitas 

Pelayanan 
Perawatan Pasien 

152.010.460 2567 

Hari 

390.210.850 

Aktivitas bahan 

habis pakai 
130.476.204 2567  

hari 

334.932.415 

Aktivitas 

penginapan pasien 
  27.140.417 

Aktivitas 
Pelayanan 

Pencucian atau 

Laundry  

42.821.483 563 

orang 

24.108.494 

Aktivitas 
pelayanan 

pencucian atau 

Cleaning Service 

89.029.535 135 m2 12.018.987 

Aktivitas 
Pelayanan 

Pemberian makan 

79.897.391 2567 

 hari 

205.096.602 

Aktivitas 

Pemeliharaan 

Bangunan 

145.953.586 135 m2 19.703.734 

Total Biaya Aktivitas di Bebankan ke 

Kelas III 

1.046.474.40

3 

Jumlah Hari Rawat Pasien 2567 hari 

Harga Pokok Rawat Inpa Per Kamar 407.664 

Laba 5% 20.383 

Tarif Rawat Inap Per Kamar/Per Hari 428.047 

Sumber: Data Diolah 

Perbandingan Tarif Jasa Kamar Rawat Inap 

 Perbandingan tarif kamar rawat inap 

dengan menggunakan metode biaya tradisional 

yang diterapkan oleh RSU Hati Mulia dengan 

metode activity based costing system. 

Perbandingan Tarif Kamar Rawat Inap 

Kelas Tarif 

Rumah 

Sakit (RP) 

Tarif 

Metode 

ABC (Rp) 

Selisih 

VIP 500.000 601.053 101.053 

I 330.000 488.583 158.583 

II 250.000 460.897 210.897 

III 200.000 428.041 228.041 

  

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 

1.  Berdasarkan hasil perhitungan tarif 

jasa kamar rawat inap pada bab 
sebelumnya maka dapat disimpulkan 

bahwa perhitungan tarif jasa kamar 

rawat inap dengan menggunakan 
metode activity based costing system, 

dilakukan melalui dua tahap. Tahap 

pertama biaya ditelusuri ke aktivitas 
yang menimbulkan biaya dan 

kemudian tahap kedua membebankan 

biaya aktivitas ke produk. Dari 

perhitungan tarif kamar rawat inap 
dengan menggunakan metode activity 

based costing system diketahui 

besarnya tarif untuk kelas VIP 
Rp.601.053, kelas I Rp.488.583,kelas 

II Rp.460.897 dan kelas III 

Rp.428.041. 

2. Hasil perhitungan tarif kamar rawat 

inap dengan menggunakan metode 

activity based costing system, apabila 
dibandingkan dengan tarif kamar 

rawat inap yang digunakan oleh 

Rumah Sakit saat ini terlihat bahwa 

untuk kelas VIP, kelas I, kelas II, dan 
kelas III memberikan hasil yang lebih 

besar. Selisih untuk kelas 

VIPRp.101.053, kelas I Rp.158.583, 
kelas II Rp.210.897, dan kelas III 

Rp.228.041. Perbedaan tarif yang 

terjadi disebabkan karena 

pembebanan biaya overhead pada 
masing-masing produk. Metode 

activity based costing system telah 

mampu mengalokasikan 
biayaaktivitas ke setiap kamar secara 
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tepat berdasarkan konsumsi 

masing-masing aktivitas. 

 
Saran 

 

Adapun saran dari peneliti yaitu : 

1. Pihak manajemen RSU Hati Mulia 
Kota Kendari sebaiknya mulai 

mempertimbangkan tarif rawat inap 

dengan menggunakan metode activity 
based costing system karena dengan 

menggunakan metode activity based 

costing system akan diperoleh 

informasi biaya tarif kamar rawat inap 
yang lebih akurat. 

2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya 

mengambil semua kelas perawatan 
sebagai sampel dalam melakukan 

penelitian, agar hasil yang diperoleh 

lebih baik. 
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