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KATA PENGANTAR
Penerbitan “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan

Publik” (ITRev) Volume 2 Nomor 4, 2017 sebagai media jurnal ilmiah bertujuan untuk dapat memberikan

inspirasi bagi terwujudnya transformasi tata kelola Sistem Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan

Publik yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan values organisasi yang menekankan learning organization

untuk selalu bertransformasi menjadi yang terbaik dalam pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana
visi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu to be a world-class state treasury manager.

Dasar penerbitan ITRev adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-

269/PB/2016. ITRev memiliki International Standard Serial Number (ISSN) No.2527-2721. Hal yang hendak

disasar dalam penerbitan ITRev adalah pengembangan budaya ilmiah dalam keorganisasian yang

mengedepankan nilai research/evidence-based policy. Budaya kerja dimaksud menempatkan penelitian dan
pengembangan (research and development) sebagai piranti dalam menetaskan simpul-simpul gagasan
strategis dan inovasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari output dan outcome.

Orientasi outward-looking diperlukan untuk mengakomodasi dinamika modernisasi tata kelola

Perbendaharaan dan Keuangan Negara yang sangat dinamis guna memperkaya perspektif dan spektrum

keorganisasian yang andal. Mengimitasi konsepsi business-like governance ke dalam tata kelola publik untuk

mewujudkan suatu konsepsi kaizen — suatu kreasi nilai continuous improvement, ITRev diharapkan dapat

memberikan peran dalam mewadahi dialog, komunikasi, sosialisasi, edukasi, dan kulturisasi dalam suatu

kerangka perspektif ilmiah sebagai upaya mengakselerasi transformasi kelembagaan. ITRev Volume 2 Nomor
4, 2017 ini mengangkat beberapa karya tulis ilmiah diantaranya:
1.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Penambahan Utang Luar Negeri Pemerintah: Potensi
Manfaat Vs Potensi Risiko. Penelitian ini menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur dan beban
utang luar negeri pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam tinjauan pilihan kebijakan yang

diambil oleh pemerintah. Hasil penelitian adalah: 1) Pengaruh negatif utang luar negeri pemerintah

muncul dalam bentuk debt overhang, tidak dalam bentuk crowding out effect, 2) Pembangunan

infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbandingan antara

pengaruh negatif utang luar negeri pemerintah dan pengaruh positif pembangunan infrastruktur
2.

menunjukkan nilai potensi manfaat jauh lebih besar daripada nilai potensi risiko.

Analisis Saldo Kas Optimal Badan Layanan Umum: Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Pusat dr.
Kariadi. Penelitian bertujuan menganalisis saldo kas optimal dan penyebab pengelolaan saldo kas yang

belum efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saldo kas riil tahun 2016 jauh lebih tinggi
dibandingkan saldo kas optimal model Miller-Orr. Faktor penyebab pengelolaan saldo kas RS dr. Kariadi
tidak efektif ialah besaran saldo kas di luar deposito yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan cash

forecasting. Selain itu, kebijakan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga pada akhir tahun

3.

menyebabkan kewajiban lancar menurun pada akhir tahun dan rasio lancar menjadi tinggi.

Desain Strategi dan Assessment Kesiapan Redenominasi di Indonesia. Penelitian ini menjembatani gap

yang ada dalam desain strategi manajemen perubahan dan assesment kesiapan masyarakat dalam

implementasi Redenominasi. Strategi yang ditawarkan dalam studi ini, yaitu: 1) Assessment pemahaman
iii
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masyarakat terhadap Redenominasi, 2) Pilihan/diversifikasi media komunikasi kebijakan, 3)

4.

Penggunaan electronic cash sebagai sarana efisiensi pencetakan uang baru, dan 4) Strategi pembulatan.

Pengaruh Kebijakan Relokasi Terhadap Tingkat Kepuasan Pegawai Negeri Sipil: Studi pada Direktorat

Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian bertujuan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pegawai terkait kebijakan
relokasi kerja, yang merupakan salah satu kebijakan dalam pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan

oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Hasil penelitian menunjukan bahwa kompensasi dan

dukungan organisasi merupakan faktor terpenting dalam menentukan tingkat kepuasan kerja,

sedangkan preferensi lokasi dan aspek sosialkultural secara statistik mempengaruhi kepuasan kerja

5.

pada tingkat yang “moderat”.

Analisis Portofolio Optimal Dana Pengembangan Pendidikan Nasional pada Lembaga Pengelola Dana

Pendidikan. Penelitian bertujuan untuk menentukan komposisi portofolio optimal atas pengelolaan

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana

Pendidikan (LPDP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio investasi aktual LPDP dengan dua

aktiva menghasilkan risiko investasi sebesar 0,00385 dan return harapan sebesar 8,04% untuk

komposisi obligasi 63,31% dan deposito 36,69%. Portofolio aktual tersebut bukanlah merupakan

portofolio optimal karena dengan risiko investasi yang sama, return harapan yang lebih besar dapat

dicapai sebesar 8,15% pada komposisi obligasi 6,07% dan deposito 93,93%. Adapun untuk portofolio

dengan tiga aktiva, portofolio optimal dihasilkan dengan komposisi obligasi 74,72%, deposito 24,81%

dan saham 0,47% yang menghasilkan risiko investasi sebesar 0,00537 dan return harapan sebesar

6.

8,06%.

Kegunaan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Internal oleh Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kegunaan informasi akuntansi

(berbasis kas dan akrual) dalam proses pengambilan keputusan internal Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) dan mengetahui pengaruh faktor eksternal, internal, dan karakteristik

individu pengguna. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Tingkat penggunaan informasi akuntansi
berbasis akrual tinggi dalam rangka pengambilan keputusan internal, 2) Perbedaan tingkat penggunaan

antara informasi akutansi berbasis kas dan informasi akutansi berbasis akrual, 3) Faktor eksternal

organisasi, faktor internal organisasi, dan faktor karakteristik individu pengguna berpengaruh signifikan

terhadap tingkat penggunaan informasi akuntansi (berbasis kas dan akrual) dalam pengambilan
keputusan internal.

Substansi yang diangkat dalam ITRev Volume 2 Nomor 4, 2017 ini memiliki keragaman topik yang

diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif yang berkaitan secara langsung maupun tidak

langsung dalam pengembangan tugas pokok dan fungsi Perbendaharaan dan Keuangan Negara. Akhirnya,

pada kesempatan ini kami berharap ITRev ke depan senantiasa dapat memberikan kontribusi dalam
meredesign tata kelola Perbendaharaan dan Keuangan Negara yang modern serta memenuhi kaidah best

practices.
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ABSTRAK
This study analyzes the effect of infrastructure development and
government's foreign debt burden on economic growth in relation
to a review of alternative policies currently undertaken by the
government. Calculation of estimation was carried out by applying
time series data regression method on Indonesia’s time series data
from 1981 to 2015 to analyze the effect of government's foreign
debt burden and aggregate infrastructure development against
economic growth. The findings of this study are, first, the negative
influence of the government's foreign debt appears in the form of
debt overhang, but not in the form of crowding out effect. Second,
infrastructure development has a positive and significant impact on
economic growth. The comparison between the negative effects of
government foreign debt and the positive impact of infrastructure
development shows that the potential value of benefits exceeds the
potential value of risk.
Penelitian ini menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur
dan beban utang luar negeri pemerintah terhadap pertumbuhan
ekonomi dalam konteks tinjauan atas pilihan kebijakan yang saat
ini diambil oleh pemerintah. Estimasi dilaksanakan dengan teknik
analisis regresi data time-series menggunakan data Indonesia
periode 1981-2015 untuk melihat pengaruh beban utang luar
negeri pemerintah dan pembangunan infrastruktur secara agregat
terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan hasil penelitian ini
adalah, pertama, pengaruh negatif utang luar negeri pemerintah
muncul dalam bentuk debt overhang, tetapi tidak dalam bentuk
crowding out effect. Kedua, pembangunan infrastruktur
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Perbandingan antara pengaruh negatif utang luar negeri
pemerintah dan pengaruh positif pembangunan infrastruktur
menunjukkan nilai potensi manfaat jauh lebih besar daripada nilai
potensi risiko.

Halaman 1

Indonesian Treasury Review Vol.2, No.4, 2017, Hal.1-14
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENAMBAHAN
UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH: POTENSI MANFAAT VS POTENSI RISIKO
Halaman 2

Hangger Prihandoko

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pada Oktober 2014, Presiden Joko Widodo
mulai menjalankan pemerintahannya setelah
memenangkan salah satu Pemilu paling panas di
Indonesia. Panasnya pemilu tersebut terlihat dari
polarisasi pendukung yang sangat jelas dari elit
sampai akar rumput. Setelah menjabat, gebrakan
pertama dari pemerintahan ini adalah mencabut
subsidi BBM dengan argumen subsidi tersebut
tidak tepat sasaran sehingga perlu dilakukan
pengalihan ke bentuk bantuan ke rakyat miskin
yang lebih tepat sasaran. Selain argumen tersebut,
pencabutan subsidi BBM juga dilakukan untuk
menambah ruang fiskal yang dapat digunakan
untuk pembangunan yang lebih produktif yaitu
infrastruktur yang terlihat menjadi fokus utama
strategi pemerintahan ini dalam melakukan
percepatan dan pemerataan pembangunan di
Indonesia. Lebih jauh dalam pelaksanaan strategi
ini pemerintah tidak hanya mencabut subsidi,
tetapi juga melakukan penambahan utang baik dari
dalam maupun luar negeri karena dalam kondisi
ekonomi nasional dan global yang sedang
melambat mengakibatkan penerimaan pajak tidak
dapat memenuhi target. Kebijakan mengejar
infrastruktur yang sangat agresif dalam keadaan
ekonomi
yang
melambat
ini
kemudian
menimbulkan pro dan kontra dari pendukung dan
oposisi pemerintah. Mempertimbangkan polarisasi
yang kuat dalam pemilu yang berlanjut setelah
pemilu selesai maka perlu dilakukan kajian secara
ilmiah sehingga bias terkait pro dan kontra
dimaksud dapat diminimalkan.

Dari uraian di atas, terdapat pencabutan
subsidi BBM dan penambahan utang di satu sisi
dan percepatan pembangunan infrastruktur di sisi
lain. Pencabutan subsidi BBM merupakan salah
satu kebijakan yang secara teori mendapat
dukungan kuat, tetapi tidak pernah dilakukan
karena sangat tidak populer sehingga dianggap
akan menimbulkan biaya politik yang besar.
Hyman (2010) dalam penjelasannya mengenai
subsidi dalam bentuk barang menyatakan secara
teoretis subsidi bisa berdampak baik jika penerima
subsidi adalah pihak yang tepat karena subsidi
tersebut akan membebaskan sebagian dana yang
biasanya terpakai untuk mendapatkan barang saat
belum bersubsidi sehingga bisa dibelanjakan pada
hal lain, baik produktif maupun konsumtif untuk
menaikkan kesejahteraannya. Dalam hal ini,
permintaan barang bersubsidi akan relatif tetap,
tetapi diiringi kenaikan permintaan barang/ jasa
lain. Saat subsidi tidak tepat sasaran maka harga
barang bersubsidi yang menjadi lebih murah
sesuai teori permintaan akan menaikkan
permintaan barang tersebut. Kenaikan permintaan
BBM akibat subsidi yang tidak tepat sasaran
tersebut akan berujung pada pemborosan sumber

daya minyak bumi, pemborosan anggaran negara
dan berpotensi menambah kerusakan lingkungan
hidup terutama terkait kualitas udara. Berdasar
uraian tersebut, meskipun pencabutan subsidi
dalam jangka pendek memiliki dampak negatif
berupa kenaikan harga dan berkurangnya daya beli
masyarakat, tetapi menimbang hilangnya dampak
negatif dari pencabutan subsidi lebih besar maka
kebijakan pencabutan subsidi BBM secara obyektif
dapat dibenarkan. Dengan memperhatikan uraian
mengenai kebijakan pencabutan subsidi BBM
maka tertinggal 2 hal yang perlu diteliti lebih lanjut
terkait pro kontra kebijakan pembangunan
infrastruktur yang agresif yaitu manfaat
infrastruktur dan risiko penambahan utang.
ADB (2015) dalam penelitiannya menyatakan
bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia
mengalami stagnasi dari tahun 1990 sampai 2013
dan hal inilah yang menyebabkan permasalahan
kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.
Boediono (2016) menyatakan bahwa jika ada hal
yang perlu segera mendapat perhatian dalam
perekonomian Indonesia adalah permasalahan
defisit infrastruktur. WEF dalam publikasi Indeks
daya saing global 2016-2017 (2017) menunjukkan
dalam analisisnya bahwa kurang tersedianya
infrastruktur adalah permasalahan utama dalam
perekonomian Indonesia setelah korupsi dan
inefisiensi birokrasi. Dari 3 pendapat tersebut,
terlihat
bahwa
percepatan
pembangunan
infrastruktur merupakan hal yang sangat penting
untuk segera dilakukan. Keseriusan pemerintah
dalam menangani permasalahan ketersediaan
infrastruktur tercermin dalam peningkatan
anggaran infrastruktur yang dimungkinkan karena
adanya penambahan ruang fiskal setelah
pencabutan subsidi BBM dan pelebaran defisit
APBN seperti terlihat pada grafik di bawah.
Grafik 1.1 Perkembangan Anggaran Infrastruktur

Sumber: Press Conference RAPBN 2017

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
tajam anggaran infrastruktur dari tahun 2014 ke
tahun 2015. Dalam RPJMN tahun 2015-2019,
pemerintah
memperkirakan
kebutuhan
pembiayaan infrastruktur di Indonesia mencapai
Rp4.796 triliun yaitu porsi pemerintah pusat dari
total tersebut adalah sebesar Rp1.433 triliun atau
sekitar Rp286 triliun per tahun selama 5 tahun.
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Dari grafik di atas terlihat pada tahun 2015 dengan
segala usaha yang telah dilakukan, baik pencabutan
subsidi maupun penambahan utang, anggaran
infrastruktur hanya mencapai Rp250 triliun.
Melihat fakta tersebut, kemungkinan pada tahuntahun selanjutnya pemerintah masih harus
menambah utang untuk membiayai target
pembangunan infrastrukturnya jika tidak ada
kenaikan pendapatan negara terutama dari pajak.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa
penambahan jumlah utang untuk membiayai
infrastruktur adalah salah satu dasar terjadinya
pro kontra terkait kebijakan pemerintah saat ini.
Salah satu jenis utang yang selalu menjadi sorotan
adalah utang luar negeri pemerintah karena
dianggap berpotensi menggerogoti kedaulatan
negara. Selain terkait kedaulatan, potensi pengaruh
negatif utang luar negeri pemerintah juga
dijelaskan dalam teori ekonomi berupa potensi
adanya efek debt overhang dan crowding out.
Secara singkat, debt overhang dapat dijelaskan
sebagai suatu kondisi penambahan jumlah utang
berbalik menjadi kontra produktif terhadap
pertumbuhan ekonomi, sedangkan efek crowding
out adalah kondisi beban pembayaran utang luar
negeri mengurangi (mendesak keluar) partisipasi
swasta dalam perekonomian. Berdasar penelitian
terdahulu, variabel yang dapat digunakan sebagai
pendekatan untuk menganalisis efek debt overhang
adalah rasio total utang luar negeri terhadap PNB,
sementara untuk crowding out adalah rasio beban
pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor.
Perkembangan kedua rasio tersebut dalam 5 tahun
terakhir terlihat dalam grafik di bawah.
Grafik 1.2. Total ULN Pemerintah (%PNB) & Total
Beban Pembayaran ULN Pemerintah (% Ekspor)

Sumber: WDI 2016 Worldbank

Dari grafik di atas terlihat bahwa rasio total utang
luar negeri pemerintah terhadap PNB pada kurun
waktu 2011-2015 mengalami tren kenaikan,
sementara rasio jumlah pembayaran utang luar
negeri pemerintah mengalami kenaikan yang
mencolok pada 2014 dan 2015. Memperhatikan hal
tersebut, maka kekhawatiran akan munculnya
dampak negatif utang luar negeri pemerintah
cukup beralasan, tetapi belum dapat dipastikan.

Halaman 3

Dalam beberapa penelitian terdahulu,
pembahasan mengenai pemanfaatan anggaran
negara, pembangunan infrastruktur, dan dampak
utang luar negeri pemerintah dilakukan secara
terpisah. Penelitian Sanjeev Gupta et.al (2005)
mendukung pemberian porsi lebih besar terhadap
belanja produktif dalam struktur anggaran negara
didukung oleh hasil penelitian, sementara terkait
penerapan defisit anggaran yang terkendali
didukung oleh hasil penelitian Bajo Rubio et.al
(2006). Penelitian yang memperkuat teori terkait
kontribusi
positif
infrastruktur
terhadap
pertumbuhan ekonomi antara lain dilakukan oleh
Wang (2012) dan Antonio Estache dan Grégoire
Garsous (2012). Penelitian terkait pengaruh negatif
utang luar negeri sebagian besar menunjukkan
adanya efek debt overhang, sementara beberapa
penelitian lainnya hanya menemukan efek
crowding out. Claessens (1989) Sen, Te.al (2007)
Habimana (2005) Iyoha (1999) Mashingaidze
(2014) Sichula (2012) menemukan efek debt
overhang di objek penelitiannya, sementara Shahid
et.al (2016) Shah (2013) Traum dan Yang (2014)
Ejigayehu (2013) hanya menemukan dampak
negatif utang luar negeri dalam bentuk efek
crowding out.
Berdasarkan uraian mengenai gambaran
umum pembangunan infrastruktur dan posisi
utang luar negeri pemerintah Indonesia beserta
permasalahannya dalam konteks pemilihan
kebijakan fiskal pemerintah serta dengan
memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu
yang memiliki relevansi maka penelitian ini
dilakukan dengan harapan untuk mampu
menjawab 2 pertanyaan utama yaitu, pertama,
apakah dampak negatif utang luar negeri
pemerintah baik dalam bentuk debt overhang
maupun crowding out effect ada di Indonesia dan
jika ada seberapa besar. Kedua, seberapa besar
manfaat pembangunan infrastruktur terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia dan apakah
manfaat ini lebih besar daripada dampak negatif
utang luar negeri jika ada. Berdasar jawaban atas
kedua pertanyaan tersebut maka diharapkan pro
kontra
terkait
agresifnya
pembangunan
infrastruktur dapat dijelaskan dengan lebih
objektif.

2. KERANGKA
TEORI
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

DAN

Fokus bahasan penelitian ini adalah
pemanfaatan APBN sebagai wujud kebijakan fiskal
pemerintah dalam menggerakkan perekonomian di
Indonesia. Kondisi khusus yang menjadi fokus
pendalaman lebih lanjut adalah mengenai pilihan
pemerintahan saat ini untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur dengan salah satu
konsekuensi berupa penambahan stok utang.
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2.1. Prioritas Belanja Infrastruktur APBN
APBN sebagai wujud kebijakan fiskal
pemerintah memiliki 2 sisi yaitu ekonomi dan
politik mengingat APBN sendiri adalah hasil
kesepakatan antara eksekutif dan rakyat yang
diwakili DPR. Boediono (2016) menyatakan bahwa
dalam perjalanan pembangunan di Indonesia,
pertimbangan
politik
hampir
selalu
mensubordinasi pertimbangan ekonomi kecuali
pada saat-saat genting/ krisis ekonomi terjadi.
Secara teoretis, terdapat dua cara penentuan
kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan
keuangan publik yaitu dengan mempertimbangkan
pilihan masyarakat dan proses politik serta analisis
biaya-manfaat dari investasi pemerintah (Hyman,
2010). Teori pemilihan kebijakan publik tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah memiliki batasan
secara politik dalam menentukan kebijakannya,
suatu batasan yang jika tidak dipertimbangkan
dalam pengambilan kebijakan akan berpotensi
menurunkan popularitasnya di mata publik dan
kemungkinan akan menyebabkan kekalahan saat
dilakukan pemilu periode selanjutnya.

Selain batasan yang bersifat politis tersebut,
terdapat juga panduan teoretis secara ekonomi
dalam memanfaatkan APBN untuk pembangunan
yang berkelanjutan baik dari teori yang sudah
mapan maupun dari penelitian empiris. Salah satu
teori ekonomi mapan yang secara eksplisit
memberikan pengakuan signifikansi peran
penyediaan
infrastruktur
oleh
pemerintah
terhadap pertumbuhan ekonomi adalah teori
pertumbuhan endogen. Salah satu model yang
menjelaskan
mengenai
teori
pertumbuhan
endogen adalah model pertumbuhan endogen
Romer. Model Romer memiliki dasar yang sama
dengan model Solow pada tingkat industri dengan
tambahan faktor kapital yang tersedia secara
umum di perekonomian sebagaimana terlihat di
bawah
Yi = A Ki a Li1-a K β

Dengan mengasumsikan bahwa pemakaian
kapital sama di seluruh industri termasuk
pemakaian kapital publik, didapatkan model
sebagaimana di bawah.
Y = A K a+β L1-a

Terlihat pada model tersebut bahwa K
mendapatkan tambahan produktivitas sebesar β
yang berasal dari adanya tambahan kapital yang
tersedia secara umum, baik berupa modal fisik/
manusia maupun berupa eksternalitas antar
perusahaan. Untuk mendapatkan formula untuk
pertumbuhan dilakukan operasi kalkulus berdasar
model di atas dengan asumsi A tidak berubah/
konstan, Y*/Y=K*/K=g, dan L*/L=n dimana g
adalah tingkat pertumbuhan output dan n adalah
tingkat pertumbuhan populasi dimana keduanya

adalah konstan. Formula pertumbuhan Romer
berdasar uraian tersebut adalah g-n = βn / 1-a-β.
Dari persamaan dimaksud diketahui bahwa jika
β=0 maka g-n=0 sehingga pertumbuhan output
adalah 0 jika tidak ada eksternalitas positif yang
dinyatakan oleh β. Namun, dalam model Romer
diasumsikan bahwa β>0 sehingga g-n>0 atau dapat
diuraikan bahwa terjadi peningkatan tingkat
pertumbuhan output yang ditentukan di dalam
model. Formula dari model Romer ini menjelaskan
fenomena di dunia dimana negara-negara maju
masih selalu bertumbuh yang tidak bisa dijelaskan
oleh teori pertumbuhan neoklasik/ model Solow
dan menunjukkan pentingnya peran pemerintah
dalam perekonomian negara.

Selain landasan teori yang sudah mapan
tersebut, terdapat beberapa penelitian empiris
yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait
kebijakan fiskal dan infrastruktur. Sanjeev Gupta
et.al (2005) dalam penelitiannya menemukan
bahwa pengondisian anggaran yang kuat
berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang
lebih tinggi, negara yang pengeluarannya
terkonsentrasi pada upah/ gaji cenderung memiliki
tingkat pertumbuhan lebih rendah, sementara yang
mengalokasikan lebih besar pada modal dan
belanja barang lainnya menikmati pertumbuhan
output yang lebih cepat. Bajo Rubio et.al (2006)
meneliti mengenai keberlanjutan defisit anggaran
saat kebijakan fiskal dipersepsikan sebagai proses
non-linier. Penelitian ini menemukan bahwa
pemerintah
Spanyol
terbukti
menerapkan
kebijakan
fiskal
yang
non-linier
dimana
pemerintah Spanyol hanya akan melakukan
pemotongan/
pengurangan
jumlah
defisit
anggaran saat defisit dianggap terlalu besar.
Ukuran terlalu besar didapatkan berdasar model
kointegrasi threshold yang menghasilkan angka
threshold defisit dalam menjamin keberlanjutan
dan keamanan anggaran untuk pemerintah pusat
sebesar 7% GDP dan pemerintah daerah sebesar
5,30% GDP. Wang (2012) melakukan penelitian
dengan fokus pada saling keterikatan antara
pengembangan
infrastruktur
publik
dan
pertumbuhan produktivitas swasta beserta
eksternalitasnya di 7 negara Asia pada kurun
waktu 1979-1998. Penelitian ini menganjurkan
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat
maka diperlukan adanya keseimbangan antara
ekspansi infrastruktur publik dan pertumbuhan
sektor swasta. Selain itu, permasalahan penting
terkait infrastruktur adalah bagaimana pemerintah
bisa memelihara secara efisien stok infrastruktur
yang sudah ada. Antonio Estache and Grégoire
Garsous (2012) menyimpulkan beberapa kaidah
dalam pembangunan infrastruktur terbukti
berpengaruh pada pertumbuhan, tetapi penilaian
atas dampaknya sering terlalu rendah. Terdapat
perbedaan kebutuhan investasi infrastruktur tiap
daerah, baik dari segi alokasi dana maupun jenis.
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Rata-rata
kebutuhan
operasional
dan
pemeliharaan infrastruktur mencapai 50% dari
total investasi infrastruktur. Akses terhadap
infrastruktur fisik tidak hanya mendorong PDB.
Pertumbuhan ekonomi maupun manfaat sosial
dengan kaidah semakin baik kelembagaan semakin
besar dorongan yang diberikan oleh infrastruktur
serta semakin miskin daerah maka semakin besar
dampak infrastruktur. Kesimpulan terakhir dari
penelitian tersebut adalah dampak positif
infrastruktur lambat untuk dapat dirasakan yang
dalam hal ini dicontohkan pembangunan jalan yang
menggunakan perencanaan untuk 30 tahun ke
depan.
2.2. Peran dan Risiko Utang luar Negeri

Salah satu sorotan yang diarahkan ke
pemerintah terkait pilihan untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur adalah adanya
penambahan stok utang untuk membiayai pilihan
tersebut. Dengan mendasarkan pada model
pertumbuhan neoklasik maka suatu negara yang
ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya
akan terlebih dahulu berusaha meningkatkan
tabungan nasional dan investasi di negara tersebut.
Sebagai pemerintah yang memiliki otoritas fiskal
maka terdapat 2 cara dalam meningkatkan
investasi yaitu membiayai sendiri dari tabungan
nasional atau dari penerimaan negara yang
biasanya sebagian besar adalah dari sektor pajak
atau mengundang investasi dari luar negaranya
baik berupa foreign direct investment maupun
utang luar negeri. Pada kasus negara sedang
berkembang, ketersediaan tabungan nasional
biasanya sangat minim dan dengan ekonomi yang
belum mapan maka basis pajak yang menjadi
sumber utama penerimaan pemerintah juga belum
memadai, opsi peningkatan penerimaan dengan
peningkatan tarif pajak dikhawatirkan akan
memberi efek yang kontra produktif terhadap
perekonomian karena sebagaimana diketahui
dalam persamaan identitas pendapatan nasional,
pajak memiliki hubungan negatif dengan
pendapatan nasional. Mempertimbangkan hal
tersebut maka banyak negara berkembang
memilih opsi investasi dari sumber luar negeri
sebagai pembiayaan untuk pembangunan yang
berkelanjutan.

Pembenaran utang luar negeri untuk
membiayai pembangunan ini konsisten dengan two
gap model dari Chennery dan Strout (1966). Gap
pertama dalam model ini adalah saving gap yaitu
selisih antara jumlah investasi yang diperlukan
untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu dan
tingkat tabungan nasional yang tersedia. Gap kedua
adalah gap perdagangan atau gap nilai tukar yaitu
selisih antara kebutuhan impor untuk mencapai
tingkat produksi tertentu dengan penerimaan/
persediaan valas di dalam negeri. Dalam model ini
meskipun saving gap kecil, jika trade gap besar
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maka investasi produktif akan terganggu karena
terbatasnya kemampuan untuk mengimpor barang
modal yang diperlukan untuk investasi produktif
terkait.

Kedua teori di atas, neoklasik dan two gap
model, secara garis besar mendukung penggunaan
sumber pembiayaan eksternal sebagai pilihan
terbaik untuk mencapai pembangunan yang
berkelanjutan. Namun, secara implisit terdapat
catatan yang harus diingat dalam penggunaan
sumber eksternal terutama utang untuk
membiayai
pembangunan
yaitu
bahwa
penggunaan utang seharusnya digunakan untuk
aktivitas produktif yang pada gilirannya akan
menghasilkan penerimaan baru yang dapat
menutup beban utang yang harus ditanggung di
masa depan (income generating investment).

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, syarat
bagi utang untuk bisa menjadi pendorong
pertumbuhan adalah saat utang digunakan untuk
kegiatan yang bisa menghasilkan penerimaan di
masa depan yang bernilai lebih besar daripada
beban utang yang harus dibayar berupa cicilan
pokok dan bunga utang. Apabila utang tidak dapat
memenuhi syarat tersebut maka pada saat jatuh
tempo pembayaran utang akan mengurangi dana
pemerintah yang seharusnya bisa digunakan untuk
membiayai investasi. Kapasitas fiskal yang
mengecil membatasi kemampuan pemerintah
untuk melakukan pembangunan sehingga pada
titik ini utang tidak lagi menjadi pendorong, tetapi
telah menjadi penghambat pertumbuhan.
Salah satu teori yang menjelaskan titik balik
peran utang adalah debt overhang theory. Teori ini
diadaptasi dari logika yang ada dalam Laffer Curve
yaitu terdapat hubungan non-linier antara
penerimaan pajak dan tarif pajak. Laffer curve
untuk utang (gambar 2.1) menggambarkan
hubungan non-linier antara jumlah utang dan
ekpektasi kemampuan membayar.
Gambar 2.1. Debt Laffer Curve

Sumber : Catillo, Poirson, Ricci (2002)

Paul Krugman (1988) menyatakan teori
tersebut menjelaskan bahwa jika terdapat
kecenderungan di masa depan beban utang akan
melebihi kemampuan membayar dari negara maka
ekspektasi biaya pembayaran utang akan
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mengurangi investasi di masa depan, baik
domestik maupun luar negeri karena hasil
investasi yang dapat digunakan untuk lebih
menumbuhkan perekonomian akan mengecil
karena sebagian hasil dari ekonomi tidak akan
dinikmati oleh negara tersebut, tetapi harus
diberikan ke negara yang memberi pinjaman.
Pendapat senada mengenai debt overhang
dikemukakan oleh Classen dan Diwan (1989) yaitu
bahwa debt overhang adalah situasi dimana
pengaruh likuiditas yang sempit dan/atau
pengaruh disinsentif memiliki kekuatan yang
cukup untuk menghambat pertumbuhan jika tidak
ada keringanan dari kreditor. Kedua pendapat ini
masih melihat debt overhang dari sisi investasi
fisik. Namun, menurut Were, M (2001) investasi
terkait utang memiliki cakupan lebih luas yaitu
semua pengeluaran saat ini yang memungkinkan
meningkatnya produktivitas di masa depan
sehingga tidak hanya meliputi investasi fisik, tetapi
juga investasi dalam pengembangan modal
manusia (pendidikan dan kesehatan) dan
penguasaan teknologi yang secara jangka panjang
mungkin memiliki pengaruh positif terhadap
pertumbuhan yang lebih besar dibanding investasi
fisik. Dari berbagai pendapat tadi, dapat
disimpulkan bahwa selama utang diperkirakan
akan mampu membiayai sendiri pembayaran
kembalinya (bersumber dari hasil investasi dari
utang tersebut) maka utang masih menjadi
pendorong pertumbuhan, Sebaliknya jika beban
utang tidak dapat ditutup oleh hasil dari
penggunaan utang terdahulu maka utang telah
berubah menjadi penghambat pertumbuhan.

Teori debt overhang di atas menjelaskan
mengenai risiko dampak negatif utang yang
mungkin dialami secara bertahap. Namun, dengan
mempertimbangkan posisi Indonesia yang dalam
model mundell-flemming dikategorikan sebagai
negara ekonomi kecil dan terbuka maka terdapat
risiko lain yang mungkin dapat diterima yaitu
risiko yang berupa guncangan atas nilai mata uang.
Dalam model mundell-flemming, negara ekonomi
kecil dan terbuka akan sangat terpengaruh oleh
gejolak apapun yang ada di ekonomi global dan
regional antara lain terkait tingkat suku bunga dan
nilai tukar yang kedua hal ini akan sangat terkait
dengan capital inflow/ outflow. Indonesia sendiri
sampai dengan saat ini masih menganut rezim lalu
lintas devisa bebas dan nilai tukar mengambang
bebas. Dalam skenario terburuk saat terjadi capital
outflow secara masif dalam waktu yang bersamaan
maka dua rezim yang dianut Indonesia terkait lalu
lintas devisa dan nilai tukar tadi akan menjadi
kombinasi
sempurna
dalam
menciptakan
guncangan sebagaimana dialami pada tahun 1998.

Debt overhang saat ini masih merupakan
konsep yang diperdebatkan validitasnya secara
empiris. Sen, Te.al (2007) berusaha mendapatkan

bukti empiris adanya debt overhang dengan
melakukan penelitian mengenai hubungan debt
overhang dan pertumbuhan ekonomi berdasar
peristiwa yang dialami oleh beberapa negara Asia
dan Amerika latin. Hasil dari penelitian tersebut
menyatakan bahwa debt overhang terbukti secara
statistik menghambat investasi dan pertumbuhan
ekonomi dengan tingkat keparahan yang tinggi di
perekonomian Amerika latin dan hanya
berdampak secara moderat di perekonomian
wilayah Asia meskipun tetap dengan arah negatif.
Maehdavi (2004) melakukan penelitian mengenai
perubahan komposisi pengeluaran pemerintah
sebagai akibat dari beban utang luar negeri dan
menemukan bahwa beban utang memiliki
pengaruh negatif terhadap belanja modal, belanja
barang/jasa dan subsidi/transfer pemerintah,
sementara untuk belanja yang bersifat sensitif
secara politik yang dalam hal ini berupa upah dan
gaji sebagian besar tidak mengalami perubahan
alokasi. Penelitian tersebut dilakukan di 47 negara
berkembang dengan periode tahun 1974-2001.

Benedek et.al (2012) meneliti mengenai
hubungan antara bantuan luar negeri dan
pendapatan pajak pada 118 negara dalam kurun
waktu 1980-2009. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa secara umum bantuan luar negeri baik
berupa utang maupun hibah memiliki efek negatif
terhadap pendapatan PPN, Cukai dan PPh, tetapi
memiliki efek positif terhadap pajak perdagangan
internasional. Lebih lanjut dinyatakan bahwa
bantuan memiliki efek negatif yang kuat terhadap
pendapatan
pajak
domestik
di
negara
berpendapatan rendah dan di negara yang
memiliki kelembagaan yang relatif lemah.

Shahid et.al (2016) meneliti mengenai efek
crowding out dari utang luar negeri dan investasi
publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan
dan menemukan bahwa dalam kerangka crowding
out effect tersebut utang luar negeri dan investasi
pemerintah secara statistik memiliki pengaruh
signifikan dan negatif terhadap perekonomian
Pakistan. Habimana (2005) melakukan penelitian
untuk melihat hubungan tingkat utang yang tinggi
dengan pembentukan modal tetap di Rwanda. Hasil
dari penelitian mendukung teori yang disampaikan
sebelumnya yaitu tingkat utang yang tinggi
berpengaruh signifikan dan negatif terhadap
investasi dalam negeri di Rwanda. Milton A. Iyoha
(1999) meneliti di kawasan Sub Sahara Afrika
dengan temuan bahwa variabel terkait debt
overhang memiliki pengaruh signifikan dan
menunjukkan bahwa besarnya utang luar negeri
menekan pertumbuhan investasi, baik karena
adanya efek disinsentif maupun efek crowding out.
Shah (2013) melakukan penelitian mengenai
pengaruh utang luar negeri pemerintah terhadap
pertumbuhan ekonomi di Bangladesh dalam
periode 1974-2010. Hasil penelitian menemukan
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bahwa debt overhang yang diidentifikasi dari
pengaruh
jumlah
total
utang
terhadap
pertumbuhan ekonomi tidak terjadi di Bangladesh,
sementara efek negatif berupa crowding out yang
diidentifikasi dari pengaruh pembayaran cicilan
dan bunga utang terhadap pertumbuhan ekonomi
ditemukan dalam perekonomian Bangladesh.

Tokunbo, Olaleru, dan Oladele (2005) meneliti
mengenai hubungan defisit anggaran, utang luar
negeri, dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria pada
kurun
waktu
1970-2003.
Penelitian
ini
menyatakan jika defisit anggaran yang dibiayai
dengan utang luar negeri dikelola dengan menjaga
rasio utang pada tingkat yang optimal yang dapat
ditanggung maka permasalahan debt overhang
dapat dihindari dan manfaat dari utang luar negeri
dapat dimaksimalkan. Abdullah dkk (2013)
meneliti mengenai dampak utang luar negeri
terutama
dalam
hubungannya
dengan
pembentukan modal tetap berdasar peristiwa yang
dialami oleh negara-negara Sub Sahara Afrika
dalam pengelolaan utang luar negerinya. Penelitian
ini mengonfirmasi bahwa utang luar negeri adalah
hal yang sebenarnya buruk, tetapi diperlukan
sebagian besar perekonomian untuk dapat terus
bertahan. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan
bahwa selama 50 tahun pengalaman negara sub
sahara Afrika dalam melakukan utang luar negeri,
semua indikator terkait utang menunjukkan
hubungan berlawanan arah dengan yang
diharapkan terhadap variabel makroekonomi
lainnya. Konsekuensi negatif terpenting dari utang
luar negeri adalah adanya debt overhang, crowding
out effect, dan attendants effect di perekonomian.
Ketiga konsekuensi tersebut pada akhirnya
mengurangi kemampuan perekonomian dalam
membentuk modal tetap yang sangat diperlukan
untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Mashingaidze
(2014)
dalam
tesisnya
mengenai analisis dampak utang luar negeri
terhadap pertumbuhan ekonomi di Zimbabwe
dalam periode tahun 1980-2012 menyatakan
bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan
negatif antara utang luar negeri dan pertumbuhan
ekonomi di Zimbabwe. Hasil ini sekaligus
mengonfirmasi adanya fenomena debt overhang di
Zimbabwe sehingga diperlukan pengelolaan utang
yang lebih baik terutama terkait penggunaan dana
utang yang seharusnya bisa digunakan untuk
belanja yang lebih produktif. Traum dan Yang
(2014) meneliti mengenai efek negatif utang luar
negeri dalam bentuk crowding out terutama terkait
dalam kondisi bagaimana utang luar negeri
pemerintah
mendesak
keluar
investasi.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah utang luar
negeri dapat menarik atau mendorong keluar/
menolak investasi swasta tergantung pada
kebijakan fiskal yang di luar kebiasaan yang
memicu ekspansi utang luar negeri. Penelitian ini
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juga menemukan bahwa tidak ada keterkaitan
secara empiris bahwa utang luar negeri
mempengaruhi tingkat bunga di Amerika. Pada
akhirnya,
penelitian
ini
menggarisbawahi
pentingnya
kebijakan
fiskal
yang
dapat
mengintervensi pengaruh negatif utang luar negeri
terhadap perekonomian, khususnya kebijakan
terkait peningkatan stok modal dan kebijakan
pajak penghasilan pekerja.

Ejigayehu (2013) meneliti dampak utang luar
negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dengan
menggunakan data panel 8 negara Afrika yang
miskin dan memiliki beban utang sangat besar
pada kurun waktu 1991-2010 dengan temuan
bahwa utang luar negeri berpengaruh negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui efek
crowding out, sedangkan untuk pengaruh debt
overhang terhadap pertumbuhan ekonomi secara
statistik tidak signifikan. Sichula (2012) dalam
penelitiannya terkait debt overhang dan
pertumbuhan
ekonomi
di
komunitas
pembangunan Afrika bagian selatan menemukan
bahwa utang luar negeri berpengaruh negatif dan
pembebasan utang luar negeri dari negara-negara
tersebut terbukti berperan besar terhadap
pertumbuhan GDP.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan positivis dengan metode
penelitian
deskriptif
kuantitatif.
Pilihan
pendekatan dan metode ini didasarkan pada
rujukan penelitian terdahulu dan kerangka
konseptual yang disusun dengan memperhatikan
hasil observasi pendahuluan terhadap fenomena
terkait obyek penelitian yang dikombinasikan
dengan kajian pustaka serta teori-teori yang sudah
mapan. Permasalahan yang ditemukan dalam
observasi pendahuluan tersebut kemudian akan
dicoba dipecahkan melalui tahapan-tahapan dalam
metode penelitian deskriptif kuantitatif berupa
pengumpulan dan penyusunan data yang bersifat
kuantitatif, pengolahan data, dan analisis serta
interpretasi hasil pengolahan data. Sesuai dengan
sifat penelitian kuantitatif yaitu generalisasi
perilaku obyek penelitian sehingga didapatkan
pola umumnya maka diharapkan hasil dari analisis
dan interpretasi data dimaksud dapat memberikan
gambaran umum perilaku obyek penelitian.
Penelitian ini menggunakan jenis data runtut
waktu sekunder dengan periode tahun 1981-2015
di Indonesia.
Untuk dapat mengetahui hubungan pengaruh
utang dengan pertumbuhan ekonomi secara
empiris penelitian ini mengadaptasi model dari
Cunningham (1993), Iyoha (1999), dan Shah
(2012) yang berdasar model pertumbuhan solow
dengan penambahan variabel debt burden.
Dimasukkannya variabel debt burden ini secara
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logis dapat diterima mengingat dampak yang
ditimbulkan jika terjadi debt overhang dan/ atau
crowding out effect sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya. Bentuk umum dari model dimaksud
adalah Y= f (K, L, DB) di mana Y= GDP, K= capital,
L=labour, DB=debt burden.

Teori pertumbuhan utama yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan
endogen dengan model Romer sehingga terdapat
perbedaan dalam mendefinisikan faktor modal (K)
di mana dalam penelitian ini sesuai model Romer
maka faktor produksi Kapital terbagi menjadi 2
yaitu kapital yang disediakan oleh pemerintah dan
kapital yang dibentuk oleh swasta sehingga bentuk
umum model penelitian ini adalah Y= f
(KP,KS,L,DB) dimana Y=GDP, KP=Kapital oleh
pemerintah, KS=Kapital swasta, L=tenaga kerja dan
DB=debt burden. Mengingat fokus penelitian adalah
pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dan
beban utang luar negeri pemerintah maka faktor
produksi tenaga kerja dan investasi swasta tidak
dimasukkan dalam model.

Dalam penelitian ini, variabel debt burden
akan dibagi menjadi 2 untuk mewakili masingmasing potensi dampak negatif utang luar negeri
yaitu variabel rasio total utang terhadap PNB
mewakili potensi dampak debt overhang dan rasio
pembayaran cicilan dan bunga ULN terhadap
ekspor untuk mewakili potensi crowding out effect.
Variabel KP akan diwakili oleh nilai pembentukan
modal tetap bruto. Meskipun variabel tenaga kerja
tidak dimasukkan dalam model secara eksplisit,
tetapi variabel ini akan digunakan untuk
mengontrol nilai output yaitu dengan membagi
nilai GDP dengan jumlah tenaga kerja yang akan
diwakili oleh jumlah populasi berumur 15-64
tahun. Berdasar uraian tersebut maka model
ekonometrik yang akan diajukan adalah sebagai
berikut:
Y=a + b1 INF + b2 DSXR + b3 DGNR + e

Di mana Y = Output per angkatan kerja, INF = Nilai
pembangunan infrastruktur oleh pemerintah,
DSXR= Rasio total ULN pemerintah terhadap
pendapatan nasional bruto, DGNR= Rasio jumlah
pembayaran ULN pemerintah terhadap ekspor, a=
konstanta, e= error term, b1, b2, b3 = koefisien
pengaruh variabel independen terhadap dependen.

Mengingat data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data runtut waktu maka untuk
menjamin hasil analisis regresi yang dilakukan
bukan merupakan sebuah regresi lancung maka
langkah pertama adalah memastikan stasioneritas
data (Gujarati 2004). Setelah didapatkan data
runtut waktu yang memenuhi asumsi stasioneritas
maka selanjutnya dapat dilakukan proses
pengolahan data dengan regresi. Dalam menjaga
agar hasil regresi memiliki tingkat kepercayaan
yang baik maka syarat selanjutnya yang harus

dipenuhi adalah aturan dalam Gaus-Markov
theorem yang lebih dikenal dengan istilah BLUE
(Best Linier Unbiassed Estimator). Menurut
Wahyudi (2016), uji yang harus dilakukan untuk
menjamin regresi memenuhi teorema dimaksud
adalah
uji
normalitas,
heteroskedastisitas,
autokorelasi, dan multikolinearitas.

4. HASIL PENELITIAN

Sebagaimana
dinyatakan
dalam
bab
sebelumnya
bahwa
terkait
model
yang
menggunakan data runtut waktu sebagai dasar
analisis maka harus dipastikan bahwa data yang
digunakan tersebut stasioner pada suatu level
tertentu yang sama. Setelah dipastikan data
stasioner maka regresi atas data dapat dilakukan.
Untuk memastikan hasil regresi yang diperoleh
bukan merupakan regresi lancung maka sebelum
melakukan uji hipotesis dan interpretasi hasil
regresi, model tersebut harus dipastikan telah lulus
dari uji asumsi. Berdasar uraian tersebut maka
dilakukan uji atas data dan model dengan hasil
sebagai berikut:
4.1. Uji Stasioneritas Data ( ADF Test)

Tabel 4.1 Uji Stasioneritas ( ADF Test)

Variabel

t-stat (level)

t-stat (first
difference)

Y

1,389216

3,981941*

INF

DSXR

DGNR

1,166072

-1,386766
-2,052748

-3,980978*

-4,715536*
-6,214878*

Dalam uji stasioneritas menggunakan ADF test,
data dinyatakan stasioner jika nilai mutlak tstatistic dari data lebih besar daripada t-statistic
critical value-nya. Berdasar aturan tersebut maka
hasil uji stasioneritas di atas menunjukkan bahwa
semua variabel stasioner pada nilai diferensiasi
pertamanya (first difference) dengan penggunaan tstat critical value α = 1%. Berdasar hal ini maka
data harus ditransformasi
menjadi
nilai
diferensiasi pertama agar dapat digunakan untuk
melakukan analisis regresi.
4.2. Regresi data, uji asumsi klasik, dan uji
hipotesis

Berdasar kesimpulan hasil uji stasioneritas di
atas maka seluruh data diubah menjadi nilai
diferensiasi pertama dan untuk menunjukkan
bahwa data telah diubah maka notasi setiap
variabel juga diubah yaitu variabel Y menjadi DY,
variabel INF menjadi DINF, variabel DSXR menjadi
D DSXR, dan variabel DGNR menjadi DDGNR.
Setelah transformasi data diselesaikan, maka
regresi atas data dapat dilakukan dengan hasil
sebagaimana tabel di bawah.

Indonesian Treasury Review Vol.2, No.4, 2017, Hal.1-14
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENAMBAHAN
UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH: POTENSI MANFAAT VS POTENSI RISIKO
Hangger Prihandoko

Halaman 9

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Model

Variabel

Koefisien

DINF

7,19*10-9

DDSXR

DDGNR

t-stat/ prob

10,17/ 0.0000

23.382,37

0,97/ 0,3407

- 30.266,19

-3,25/ 0,0029

Output penting lainnya

R2=0,89

Prob(F-Stat)=0,00

DW Stat=1,6505

Sebelum dapat dilakukan interpretasi atas hasil
regresi tersebut di atas, sebagaimana dinyatakan
sebelumnya bahwa regresi harus dipastikan bukan
merupakan sebuah regresi lancung dengan
melakukan uji asumsi klasik. Berdasar uji
normalitas yang dilakukan atas regresi di atas
didapatkan nilai probability = 0,218217, yaitu
berdasar aturan H0=data terdistribusi normal
sehingga saat probablity > α = 0,05, H0 tidak dapat
ditolak sehingga data dalam regresi ini dapat
dinyatakan terdistribusi secara normal.

nilai du= 1.436 dan dl=1.070. Nilai yang akan
menjamin tidak adanya autokorelasi baik positif
maupun negatif adalah antara nilai du=1.436 dan
4-du=2,564 dan daerah ragu-ragu adalah dantara
dl dan du serta antara 4-du dan 4-dl. Nilai d dalam
penelitian ini termasuk dalam daerah du dan 4-du
sehingga regresi dapat dinyatakan bebas
autokorelasi.
Dengan terlewatinya uji asumsi klasik maka
regresi dapat dinyatakan telah memenuhi gausmarkov theorem sehingga hasil analisis dari regresi
ini dapat dinyatakan tidak termasuk regresi
lancung. Berdasar hal tersebut maka langkah
selanjutnya adalah interpretasi hasil dan uji
hipotesis dengan memperhatikan nilai keluaran
dari regresi sebagai berikut:
•

Tabel 4.3. Hasil Uji Glejser (Heteroskedastsitas)
Variabel
Independen

Variabel
Dependen

DINF
DDSXR

tstat/ prob
0,28/ 0,78

Absolut Residual

DDGNR

0,06/ 0,96
0,24/ 0,81

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan Glejser Test. Test
ini akan menguji hubungan antara independen
variabel terhadap nilai residual absolut. Hipotesis
dari test ini adalah H0= Tidak ada masalah
heteroskedastisitas, H1= Ada masalah hetero
skedastisitas. Berdasar hasil uji pada tabel di atas,
seluruh variabel memiliki nilai probablity > α =
0,05 sehingga H0 tidak dapat ditolak. Berdasar hal
tersebut maka regresi ini dapat dinyatakan
terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
Tabel 4.4. Hasil uji multikolinearitas

Variabel

Uncentered VIF

Centered VIF

DINF

2,17

1,67

DDSXR

1,04

1,04

DDGNR

1,63

1,63

Uji multikolinearitas terhadap regresi dalam
penelitian ini dilakukan dengan melihat coefficient
diagnostics berupa nilai variance inflation factors
(VIF). Regresi dinyatakan terbebas dari masalah
multikolinearitas jika nila VIF < 10. Berdasar
aturan tersebut maka nilai VIF pada tabel di atas
menunjukkan bahwa seluruh variabel independen
memiliki nilai VIF kurang dari 10 sehingga regresi
dapat dinyatakan terbebas dari masalah
multikolinearitas.

Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat
nilai durbin-watson stat (d) yang terdapat pada
tabel keluaran estimasi. Pada penelitian ini d=
1,650463. Berdasar jumlah variabel independen
dan banyaknya sample (3,34) maka didapatkan

•

•

Nilai R2 mencapai 0,89 sehingga model yang
diajukan dapat menjelaskan 89% faktor
pemengaruh variabel dependen. Sebagaimana
dinyatakan sebelumnya, penelitian ini tidak
bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,
tetapi untuk menganalisis seberapa besar
pengaruh
faktor
beban
ULN
dan
pembangunan
infrastruktur
terhadap
perekonomian. Berdasar tujuan penelitian
yang hendak dicapai maka nilai R2 dapat
diterima.
Nilai prob f-statistic menunjukkan angka
0,000, sehingga secara statistik variabel
independen secara bersama-sama signifikan
mempengaruhi variabel dependen.
Berdasar nilai t-statistic dan prob diketahui
bahwa variabel DDGNR secara nyata dan
signifikan pada α = 1% mempengaruhi
variabel DY dengan arah hubungan
berkebalikan. Variabel DINF secara nyata dan
signifikan pada α = 1% mempengaruhi
variabel DY dengan hubungan searah,
sementara variabel DDSXR tidak signifikan
dalam mempengaruhi variabel DY.

Berdasar hasil estimasi yang telah disubstitusikan
ke dalam model awal maka didapatkan persamaan
sebagai berikut:

DY = 7.19E-09 DINF + 23382.37 DDSXR* -30266.19
DDGNR + 445264.80
* = tidak signifikan

Hipotesis awal yang diajukan dalam penelitian
adalah bahwa beban ULN yang diwakili oleh
variabel DDGNR dan DDSXR memiliki pengaruh
negatif secara nyata dan signifikan kepada
pertumbuhan
ekonomi.
Sementara
itu,
pembangunan infrastruktur yang diwakili oleh
variabel DINF memiliki pengaruh positif secara
nyata dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Berdasar hasil analisis data didapatkan
bahwa variabel DDGNR dan DINF memiliki
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keluaran yang sesuai dengan hipotesis, baik terkait
signifikansi maupun arah pengaruh. Di sisi lain,
variabel DDSXR tidak sesuai dengan hipotesis awal,
baik terkait signifikansi maupun arah pengaruh.
4.3. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Berdasar koefisien hasil regresi atas variabel
yang signifikan maka analisis secara statistik di
atas memberikan hasil setiap tambahan 1 miliar
Rupiah pada nilai infrastruktur yang dibangun
pemerintah maka terdapat tambahan sebesar
Rp7,19 pada output per pekerja dengan asumsi
variabel lain tetap dan setiap tambahan 1% pada
nilai rasio total ULN pemerintah terhadap GNI
maka terdapat pengurangan sebesar Rp30.266
pada output per pekerja dengan asumsi variabel
lain tetap.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa
dalam penelitian ini dampak negatif utang luar
negeri pemerintah muncul dalam bentuk debt
overhang. Untuk mendapatkan gambaran lebih
baik mengenai debt overhang yang dalam
penelitian ini terbukti keberadaannya di Indonesia,
berikut disajikan grafik debt laffer curve Indonesia.
Grafik 4.1. Debt Laffer Curve Indonesia
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Keterangan:
Sumbu Y = Pertumbuhan PDB (%)
Sumbu X = Rasio total ULN pemerintah terhadap PNB (1=10%19%, 2=20-29%, 3=30%-39%, 4=40-49%, 5=50%-60%)

Grafik di atas menunjukkan threshold debt
overhang Indonesia yang terletak pada titik 3 yaitu
kisaran 30%-40%. Perlu diingat bahwa dalam
pembentukan grafik di atas statistik utang yang
digunakan hanya total utang luar negeri
pemerintah bukan total utang luar negeri seluruh
perekonomian maupun total utang pemerintah.

Dalam penelitian ini efek negatif utang luar
negeri berupa crowding out effect tidak ditemukan
di Indonesia namun mengingat hal ini terkait erat
dengan masalah likuiditas maka mengingat krisis
yang terjadi pada tahun 1997 perlu dilakukan
pendalaman
terkait
risiko
likuiditas
ini.
Sebagaimana diketahui bahwa mulai tahun 2005
pemerintah mulai mengubah strategi pembiayaan
utang dengan mengutamakan pembiayaan dari
SBN. Pengalihan ini cukup berhasil dengan melihat
struktur utang pemerintah saat ini yang
didominasi oleh SBN. Sayangnya jika melihat
mayoritas kepemilikan asing pada SBN pengalihan

ini dapat berubah dari solusi menjadi sumber
bencana jika tidak dimitigasi dengan tepat. Potensi
bencana yang mungkin muncul adalah jika terjadi
skenario terburuk di mana seluruh kepemilikan
asing dalam waktu yang berdekatan dilepas ke
domestik dan seluruh hasil dibawa ke luar negeri
oleh pemiliknya.
Capital reversal dengan
magnitude sebesar itu pasti akan menggoncang
perekonomian
Indonesia.
Sebagai
ilustrasi
kekuatan cadangan devisa dalam menghadapi
risiko capital reversal dapat dilihat pada grafik di
bawah.
Grafik 4.2. Skenario Terburuk SBN Capital Reversal
vs Cadangan Devisa

*= simulasi skenario terburuk jika terjadi pembalikan modal
asing di SBN tradable
Sumber: WDI Worldbank, Buku Profil Utang Pemerintah Pusat
DJPPR, NK RAPBN 2016, diolah dan disimulasikan

Terlihat dari grafik di atas, pada tahun 2015, jika
skenario terburuk terjadi maka cadangan devisa
Indonesia tidak akan mampu menyediakan seluruh
kebutuhan valas perekonomian. Nilai skenario
terburuk tersebut adalah penjumlahan total beban
utang luar negeri perekonomian Indonesia
(pemerintah+swasta) dan nilai capital reversal SBN
Tradable saat seluruh kepemilikan asing dijual ke
domestik dan dana seluruh dana hasil penjualan
dibawa keluar dari Indonesia oleh pemilik modal
asing tersebut. Meskipun hal ini hanya berupa
skenario terburuk, tetapi potensi ancaman risiko
likuiditas yang jika belajar dari pengalaman
tahun1997-1998 berpotensi berubah menjadi
krisis tentu perlu mendapatkan mitigasi antara lain
dengan pengaturan lalu lintas devisa yang lebih
ketat.

Berdasar hasil analisis pengaruh infrastruktur,
didapatkan
hasil
yang
terlihat
cukup
menggembirakan. Namun, jika hal ini dikaji dalam
kerangka daya saing maka infrastruktur Indonesia
jauh dari menggembirakan. Grafik di bawah
menunjukkan
perbedaan
mencolok
nilai
pembangunan infrastruktur per kapita antara
Indonesia dan negara pesaing.
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Grafik 4.3. PMTB Per Kapita

Sumber: WDI Worldbank

Dari grafik di atas terlihat bahwa Indonesia jauh
tertinggal dari Korea Selatan, Malaysia dan
Thailand dalam hal nilai infrastruktur yang di
bobot dengan jumlah penduduk. Dalam hal ini,
jumlah penduduk ketiga negara tersebut memang
jauh lebih kecil daripada jumlah penduduk
Indonesia
sehingga
dimungkinkan
muncul
argumen bahwa nilai Indonesia kecil karena
jumlah pembaginya yang jauh lebih besar. Namun,
pada saat yang sama nilai infrastruktur per kapita
Indonesia setelah tahun 1997 juga kalah jika
dibandingkan dengan Cina yang memiliki jumlah
penduduk hampir 5 kali lipat jumlah penduduk
Indonesia di mana sebelum tahun tersebut nilai
infrastruktur per kapita Indonesia Cina relatif
setara. Jika hal ini dihubungkan perkembangan
PDB per kapita, Cina mulai meninggalkan
Indonesia tahun 1997 maka dalam 8 tahun Cina
juga mulai meninggalkan Indonesia dalam hal nilai
PDB per kapita. Pola yang sama juga terjadi dengan
Cina dan Thailand di mana pada tahun 2005 Cina
menyamai dan mulai melebihi nilai pembentukan
modal tetap bruto (PMTB) Thailand dan 8 tahun
kemudian Cina menyamai PDB per kapita Thailand.
Mengambil pelajaran dari pola pertumbuhan
infrastruktur dan PDB per kapita di Cina tersebut
maka Indonesia dapat membuat target yang
berkarakter outward looking di mana nilai
pertumbuhan infrastruktur yang dikejar tidak
hanya sekian persen dari PDB dalam negeri namun
dengan menargetkan untuk menyamai nilai
infrastruktur per kapita di negara lain dalam hal ini
Thailand sebagai negara yang terdekat jaraknya.
4.4. Implikasi kebijakan berdasar hasil analisis

Berdasar pembahasan hasil analisis penelitian
dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan rasio
total ULN Pemerintah terhadap PNB berkontribusi
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang
mengindikasikan adanya fenomena debt overhang
di Indonesia dalam periode penelitian. Adanya
fenomena debt overhang tersebut perlu menjadi
perhatian, meskipun belum mencapai tingkat yang
mengkhawatirkan mengingat titik optimal rasio
ULN pemerintah berada pada tingkat 30% PDB
sementara saat ini rasio ULN Pemerintah baru
mencapai 16%. Dari sudut pandang produktivitas
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perekonomian, kontribusi negatif rasio ini juga
relatif kecil dan dapat di-offset oleh hasil dari
tambahan dana ULN jika digunakan secara
produktif. Dalam interpretasi hasil penelitian
sebelumnya, disebutkan bahwa setiap 1 miliar
Rupiah penambahan nilai PMTB akan memberikan
peningkatan output per pekerja sebesar Rp7,19
sementara setiap penambahan rasio ULN
Pemerintah terhadap PNB sebesar 1% terdapat
penurunan output per pekerja sebesar Rp30.266.
Berdasar hal ini, jika dilakukan simulasi dimana
terdapat penambahan 1% rasio ULN terhadap PNB
dan 10% dari tambahan utang tersebut digunakan
untuk penambahan nilai PMTB maka akan
didapatkan manfaat neto peningkatan output per
pekerja sebesar Rp41.634. Perhitungan simulasi
tersebut dapat dilihat di bawah.
Tabel 4.5. Simulasi Manfaat ULN Produktif
Variabel
(1)

ULN

PMTB

Pengaruh
ke output
per pekerja

Simulasi
penambahan
(PNB=10.000T)

Dampak
penambahan

-30266/1%

1% PNB= 100T

- 30.266

(2)

7,19/ 1M

(3)

10%*100T=10T

(4=2x 3)

71.900

Manfaat
Neto
(5)

41.634

Perubahan rasio total beban cicilan pokok dan
bunga ULN Pemerintah terhadap penerimaan
ekspor tidak berpengaruh ke pertumbuhan
ekonomi Indonesia di tingkat nasional. Hal ini
mengindikasikan tidak adanya efek negatif ULN
Pemerintah dalam bentuk crowding out effect.
Meskipun rasio ini tidak berpengaruh, tetapi perlu
diingat bahwa rasio ini terkait dengan masalah
likuiditas dimana Indonesia pernah mengalami
krisis terkait hal ini pada tahun 1998 sehingga
kewaspadaan harus tetap dijaga terutama terkait
kemungkinan adanya capital reversal SBN Tradable
yang saat ini mayoritas dikuasai asing.

Peningkatan nilai PMTB yang menjadi indikasi
peningkatan pembangunan infrastruktur secara
agregat yang terutama dilakukan oleh pemerintah
memberikan
kontribusi
positif
terhadap
pertumbuhan perekonomian di tingkat nasional.
Berdasar data empiris tahun 1981-2015, hubungan
antara pertumbuhan pembentukan modal tetap
bruto dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia
dapat dilihat pada grafik di bawah.
Grafik 4.4. Hubungan PMTB dengan Pertumbuhan
Ekonomi Tahun 1981-2015

Keterangan: Sumbu X=PMTB (Triliun Rupiah), Y=PDB (Triliun Rupiah)
Sumber: WDI World Bank, data diolah
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Pentingnya pembangunan infrastruktur di
Indonesia semakin menonjol mengingat manfaat
yang diberikan lebih besar daripada kontribusi
negatif yang timbul dari penambahan rasio ULN
pemerintah.
Secara
agregat
pembangunan
infrastruktur memberikan kontribusi positif, tetapi
mengingat sangat terbatasnya dana yang tersedia
dan masih besarnya kesenjangan antar daerah di
Indonesia maka strategi yang baik dalam
pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan.
Dalam konteks persaingan antar negara diperlukan
patokan
penyediaan
infrastruktur
yang
berkarakter outward looking yaitu menjadikan
negara pesaing dengan nilai infrastruktur terdekat
sebagai patokan target.

Dalam meminimalkan atau menghilangkan
pengaruh negatif rasio total ULN Pemerintah maka
efisiensi penggunaan dana utang menjadi kunci.
Saat ini, pemerintah masih memiliki ruang untuk
mencapai tingkat rasio utang optimal. Ruang
tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah
kapasitas perekonomian sehingga dapat diperoleh
tingkat output perekonomian yang lebih tinggi.
Indikasi efisiensi dapat dilihat saat penambahan
jumlah utang luar negeri secara relatif lebih kecil
atau sama dengan laju pertambahan output
perekonomian sehingga rasio ULN terhadap PNB
dari waktu ke waktu akan cenderung tetap atau
bahkan menurun. Untuk meminimalkan stigma
negatif penambahan ULN Pemerintah maka perlu
diberikan edukasi dan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai pertimbangan pemerintah
dalam membuat utang luar negeri baru terutama
terkait tingkat bunga utang luar negeri, tujuan/
penggunaan dana utang luar negeri dan kompromi
yang harus dilakukan.
Dalam menjaga agar beban pembayaran cicilan
pokok dan bunga ULN pemerintah tetap tidak
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maka
koordinasi dengan pelaku ekonomi di Indonesia
yang memiliki ULN harus selalu terjaga dengan
baik terutama terkait penjadwalan jatuh tempo
pembayaran beban ULN tersebut. Mengingat
permasalahan ini secara umum terkait dengan
likuiditas dan capital outflows maka perhatian juga
harus diberikan terhadap dana asing yang ada di
pasar modal dan pasar obligasi. Diraihnya
investment grade dari 3 lembaga pemeringkat
dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai
bargaining power untuk sedikit demi sedikit
memperketat aturan tentang lalu lintas devisa
sehingga risiko krisis karena likuiditas dapat
dikurangi. Salah satu cara yang dapat dilakukan
adalah aturan jangka waktu minimal suatu dana
asing harus mengendap sebelum dapat ditarik
kembali sebagaimana dilakukan di Thailand. Jika
dikaitkan dengan risiko capital reversal SBN
Tradable aturan tersebut tidak memadai
mengingat dana asing di SBN tersebut telah

bertahan cukup lama sehingga perlu alternatif
aturan lalu lintas devisa lainnya yang lebih inward
looking. Dalam hal ini aturan yang dapat diusulkan
adalah memberikan batas maksimal pembelian
neto valuta asing oleh perekonomian secara
proporsional terhadap cadangan devisa misal
sebesar 20% dari cadangan devisa dalam 1 bulan
atau berdasar nilai impor pada tahun sebelumnya.

Permasalahan utama dalam pembangunan
infrastruktur adalah keterbatasan dana yang pada
gilirannya menuntut disusunnya prioritas dan
strategi dalam alokasi dana pembangunan
infrastruktur. Kebijakan pemerintah saat ini yang
mewajibkan porsi tertentu dari anggaran harus
digunakan untuk infrastruktur patut diapresiasi
namun hal ini perlu didampingi oleh adanya grand
design pembangunan infrastruktur baik secara
nasional maupun regional. Dengan adanya grand
design ini maka kemungkinan pembangunan
infrastruktur yang hanya memiliki orientasi
memenuhi target penggunaan dana minimal untuk
infrastruktur dapat diminimalkan. Koordinasi
antar pemegang dana juga harus selalu terjaga
terutama antar wilayah yang kecil yaitu antar desa,
antar satuan kerja dan antar kota/kabupaten
sehingga potensi manfaat yang timbul dari
pembangunan infrastruktur dapat dimaksimalkan..

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan hasil penelitian ini adalah, pertama,
pengaruh negatif utang luar negeri pemerintah
muncul dalam bentuk debt overhang namun tidak
dalam bentuk crowding out effect, kedua,
pembangunan infrastruktur berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Perbandingan antara pengaruh negatif utang luar
negeri pemerintah dan pengaruh positif
pembangunan infrastruktur menunjukkan nilai
potensi manfaat jauh lebih besar daripada nilai
potensi risiko.

Untuk memperkecil dampak negatif ULN
pemerintah maka setiap tambahan ULN harus
dipergunakan sebanyak mungkin untuk belanja
produktif. Meskipun tidak ditemukan efek
crowding out, belajar dari krisis 1997 dan posisi
SBN yang mayoritas dikuasai asing maka perhatian
khusus perlu diberikan pada risiko likuiditas ini.
Mengingat jauhnya ketertinggalan infrastruktur
Indonesia
maka percepatan pembangunan
infrastruktur harus terus ditingkatkan dan tidak
merasa cukup hanya dengan berdasar pencapaian
alokasi anggaran sebesar 3-5% PDB.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
menganalisis pengaruh beban utang luar negeri
pemerintah dan pembangunan infrastruktur
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
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dalam konteks menimbang kebijakan pemerintah
saat ini. Berdasar hasil penelitian dapat
disimpulkan
kebijakan
untuk
melakukan
percepatan pembangunan infrastruktur meskipun
dengan konsekuensi penambahan utang luar
negeri pemerintah dapat diterima mengingat
dampak positif dari infrastruktur jauh lebih besar
daripada efek negatif penambahan utang luar
negeri pemerintah.

Dalam
melakukan
penelitian,
terdapat
keterbatasan yang mungkin dapat diperbaiki oleh
peneliti selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang
lebih baik yaitu keterbatasan data, baik dari segi
jumlah seri data maupun jenis data yang dapat
digunakan dalam mewakili suatu variabel sehingga
dimungkinkan hasil analisis kurang maksimal.
Keterbatasan kedua adalah terkait lingkup
penelitian yaitu penelitian ini hanya dilakukan
pada tingkat nasional. Sebagaimana diketahui,
keragaman dan ketimpangan di Indonesia masih
sangat tinggi, bahkan, di daerah yang terletak pada
satu provinsi yang sama. Hasil penelitian yang
lebih mendalam akan didapatkan jika dilakukan
pada lingkup daerah yang lebih kecil.
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ABSTRAK
Cash plays an important role for both private and public organizations. Public
service agencies are afforded the authority to manage cash. A high cash ratio
phenomenon was observed at Kariadi Hospital in comparison to that of other
hospitals, indicating that cash balance management at Kariadi Hospital had not
been managed effectively.
This study aims to analyze the optimal cash balances and the causes of ineffective
management of cash balances at Kariadi Hospital. The optimal cash balance was
analyzed using the Miller and Orr model. The ineffective management of cash
balances was analyzed using factors that are considered when managing cash
balances. In addition, the management of cash balances at Kariadi Hospital was
compared to that of Sardjito Hospital (as a benchmark) in order to analyze the
differences. The compared factors are: management policies and cash balances;
the contribution of the supervisory board and internal auditing unit; as well as
the use of information technology.
The results show that the real cash balances in 2016 were much higher than the
optimal cash balances by applying the Miller-Orr model. Factors to be considered,
which caused the ineffective management of Kariadi Hospital’s cash balances,
were the amount of cash balances outside the placement of time deposit that was
not adjusted to the operational needs and cash forecasting. In addition, the policy
of third party’s bill payment at the end of the year caused current liabilities to
decline and current ratio at the end of the year to increase.
Kas mempunyai peranan penting bagi organisasi privat dan publik. Badan
layanan umum diberikan wewenang untuk mengelola kas. Terdapat fenomena
rasio kas yang tinggi pada RSUP dr. Kariadi dibandingkan RSUP lain yang
mengindikasikan pengelolaan saldo kas belum efektif.
Penelitian ini bertujuan menganalisis saldo kas optimal RS Kariadi dan
penyebab pengelolaan saldo kas yang belum efektif. Saldo kas optimal
dianalisis menggunakan metode Miller dan Orr. Pengelolaan saldo kas yang
belum efektif dianalisis menggunakan faktor-faktor yang dinilai dapat
memengaruhi pengelolaan saldo kas. Kemudian, membandingkan dan
menganalisis perbedaan pengelolaan saldo kas RS Kariadi dengan RS Sardjito
(sebagai benchmark). Faktor-faktor yang dibandingkan ialah kebijakan dan
pengelolaan saldo kas oleh manajemen, kontribusi dewan pengawas, dan
satuan pemeriksa internal serta penggunaan teknologi informasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa saldo kas riil tahun 2016 jauh lebih tinggi
dibandingkan saldo kas optimal model Miller-Orr. Faktor penyebab
pengelolaan saldo kas RS Kariadi tidak efektif ialah besaran saldo kas di luar
deposito yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan cash forecasting. Selain
itu, kebijakan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga pada akhir tahun
menyebabkan kewajiban lancar menurun pada akhir tahun dan rasio lancar
menjadi tinggi.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kas adalah media standar untuk pertukaran
dan sebagai dasar untuk mengukur serta
menghitung secara akuntansi semua barang, yang
terdiri dari koin, mata uang, dan dana yang
tersedia pada rekening bank (Kieso, 2014). Kas
mempunyai peranan penting bagi organisasi privat
ataupun publik. Salah satu prinsip manajemen
keuangan bahkan menyatakan bahwa kas ialah raja
(Keown, 2011). Oleh karena itu, manajemen kas
menjadi penting bagi organisasi. Manajemen kas
diperlukan karena terdapat ketidakcocokan
(mismatch) antara waktu pembayaran dan
ketersediaan kas (Lienert 2009).

Pola pengelolaan keuangan badan layanan
umum
memberikan
fleksibilitas
berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat (PP No 23 Tahun 2005). Praktik bisnis
yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen
yang baik dalam rangka pemberian layanan yang
bermutu dan berkeseimbangan (PP No 23 tahun
2005). Praktik bisnis yang sehat, antara lain
diwujudkan dengan menekankan ekonomis dan
produktivitas terhadap pengelolaan aset, termasuk
kas. Badan layanan umum (BLU) harus mengelola
kas berdasarkan praktik bisnis yang sehat (PP No.
23 Tahun 2005).

Untuk mewujudkan pelaksanaan praktik
bisnis yang sehat terkait kas, BLU diberikan
fleksibilitas untuk melakukan pengelolaan kas (PP
No 23 tahun 2005). Bentuk pengelolaan kas BLU,
antara lain ialah menyimpan kas dan mengelola
rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk
menutup
defisit
jangka
pendek,
serta
memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk
memperoleh pendapatan tambahan. Rumah Sakit
Umum Pusat (RSUP) dr Kariadi Semarang
merupakan salah satu RSUP yang menerapkan
pengelolaan keuangan BLU. Oleh karena itu, RSUP
dr. Kariadi Semarang (RS Kariadi) juga diberikan
fleksibilitas untuk melakukan pengelolaan kas.
Rasio kas RS Kariadi jauh lebih tinggi
dibandingkan RSUP BLU lainnya dalam beberapa
tahun terakhir. Berdasarkan data dari laporan
keuangan, dapat dihitung rasio kas RS Kariadi
sebesar 15,905 pada tahun 2013, sebesar 8,063
pada tahun 2014, dan sebesar 10,469 pada tahun
2015. Sebagai perbandingan, pada tahun 2015
rasio kas RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta
(RSCM) sebesar 1,308, RSUP Sardjito Yogyakarta
(RS Sardjito) sebesar 0,816, dan RSUP Hasan
Sadikin Bandung (RSHS) sebesar 1,164. Tingginya
saldo kas mengindikasikan pengelolaan kas yang
belum
efektif.
Fenomena
tersebut
juga
menunjukkan bahwa RS Kariadi belum mengetahui
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besaran saldo kas optimal. Banyaknya saldo kas RS
Kariadi menunjukkan indikasi bahwa manajemen
kas yang dilakukan belum efektif.

Gambar1.1 Rasio kas BLU RSUP tahun 2013, 2014, dan 2015
Sumber: Laporan keuangan audited berdasarkan
standar akuntansi keuangan RSUP Kariadi, RSUP Cipto
Mangunkusumo, RSUP Sardjito, dan Hasan Sadikit

Menyimpan uang tunai yang berlebihan
menunjukkan tidak adanya manajemen keuangan
yang baik (Gitosudarmo dan Basri 2008). Saldo kas
RS Kariadi menunjukkan indikasi bahwa
manajemen kas yang dilakukan belum efektif.
Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa RS
Kariadi belum mengetahui besaran saldo kas
optimal.
1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menganalisis saldo kas optimal
pada RSUP Kariadi serta menganalisis faktor
penyebab pengelolaan saldo kas belum optimal.
Analisis saldo kas optimal dilakukan dengan
menggunakan metode Miller dan Orr. Model
tersebut dinilai lebih baik karena fleksibel
terhadap fluktuasi arus kas dan neraca (Wang
2014). Saldo kas yang akan dianalisis ialah saldo
kas paling mutakhir, yaitu tahun 2016. Namun
masih menggunakan laporan keuangan unuadited
karena saat penelitian ini dilaksanakan, laporan
keuangan yang telah diaudit belum tersedia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dibidang praktis dan
akademis kepada pihak-pihak terkait. Kontribusi
praktis yaitu terhadap praktik pengelolaan saldo
kas BLU kepada (a) RS Kariadi dan BLU lainnya,
dengan memberikan informasi dan masukan bagi
RS Kariadi, serta menjadi referensi pengelolaan kas
oleh BLU lainnya dalam upaya memberikan
pelayanan efektif kepada masyarakat, (b) pembina
BLU, yaitu dapat dijadikan salah satu
pertimbangan penentuan kebijakan mengenai
pengelolaan kas, (c) pemberi pinjaman serta
regulator pemberi izin pinjaman, yaitu menjadi
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salah
satu
pertimbangan
untuk
menilai
kemampuan BLU membayar utang. Sedangkan
kontribusi akademis, penelitian ini diharapkan
dapat (a) sebagai rujukan studi kasus dalam
pengajaran manajemen keuangan publik dan (b)
sebagai acuan penelitian selanjutnya, khususnya
penelitian terkait manajemen kas BLU.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kas dan Manajemen Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan pemerintahan (Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Suatu
organisasi akan menyimpan kas dengan jumlah
tertentu untuk tujuan tertentu. Keynes (1936)
mengemukakan bahwa terdapat tiga motif
menyimpan uang kas, pertama, motif transaksi,
yaitu uang kas diperlukan untuk membayar
berbagai transaksi seperti pembelian persediaan
dan aset tetap, pembayaran gaji, pembayaran
dividen tunai dan lain-lain. Kedua, motif berjagajaga, yaitu uang kas diperlukan untuk menjaga
likuiditas perusahaan, sebagai antisipasi apabila
penerimaan kas dan atau pengeluaran kas tidak
sesuai dengan perkiraan. Ketiga, motif spekulasi,
yaitu uang kas dipegang untuk memperoleh
keuntungan dari investasi kas dalam bentuk
investasi yang likuid.
Namun, menyimpan uang kas dengan jumlah
yang banyak dan waktu yang lama dapat
menimbulkan beberapa risiko, diantaranya inflasi
dan biaya kesempatan (Gitosudarmo dan Basri
2008). Selain itu, menyimpan uang tunai yang
berlebihan menunjukkan tidak adanya manajemen
keuangan yang baik (Gitosudarmo dan Basri 2008).
Oleh karena itu, meskipun ada motif tertentu bagi
suatu organisasi untuk menyimpan kas, suatu
organisasi harus menerapkan manajemen kas yang
baik agar tidak berlebihan dan terlalu lama
menyimpan kas yang dapat menimbulkan risiko
tersebut di atas.

Manajemen kas adalah memiliki uang yang
cukup pada tempat dan waktu yang tepat untuk
membayar
kewajiban-kewajiban
pemerintah
dengan cara yang paling efektif (Storkey, 2003).
Ide dasar manajemen kas ialah memperlambat
pengeluaran kas dan mempercepat penerimaan
(pemanfaatan) kas (Hasan, 1998). Hal tersebut
dimaksudkan agar organisasi memiliki saldo kas
dengan jumlah tertentu yang dapat dimanfaatkan
secara maksimal untuk memberikan nilai tambah
bagi organisasi.
Berdasarkan berbagai tujuan manajemen kas
yang dikemukakan oleh para ahli, dapat
disimpulkan bahwa tujuan manajemen kas ialah
(a) memastikan ketersediaan kas saat dibutuhkan
untuk melakukan pembayaran terkait operasional
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organisasi, (b) memaksimalkan pendapatan
dengan pemanfaatan kas menganggur, (c)
menekan biaya seminimal mungkin terkait kas
menganggur dan pengeluaran kas, dan (d)
menentukan waktu penerimaan kas pemerintah
ditandingkan dengan pengeluaran kas pemerintah.
2.2. Saldo Kas Optimal

Optimal adalah kondisi atau derajat yang terbaik
atau yang paling menguntungkan (Kamus Besar
Bahasa Indonesia, 2016). Jumlah kas optimal ialah
jumlah kas di tangan yang mencukupi untuk
mendanai
kegiatan
operasional
dan
menginvestasikan kas yang masih menganggur
(Mahmudi, 2010). Dari definisi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa kas optimal adalah kondisi
yang terbaik atau paling menguntungkan dari
kepemilikan alat pembayaran yang bebas dan
dapat digunakan segera untuk membiayai kegiatan
BLU.
2.3. Model Penentuan Saldo Kas Optimal
2.3.1. Model Boumal
Boumal merupakan penggagas pertama model
pengelolaan saldo kas. Model Boumal mengadopsi
model persediaan. Model Boumal mengasumsikan
bahwa penerimaan kas terjadi pada waktu tertentu
sedangkan pengeluaran kas berlangsung sepanjang
waktu.

Hasan (1998) mengungkapkan beberapa
keterbatasan Model Boumal, yaitu (a) penggunaan
kas diasumsikan konstan setiap periode. Padahal
dalam praktiknya pengeluaran kas tiap periode
tidak akan konstan, (b) Hanya memperhitungkan
kas keluar. Sedangkan kas masuk diasumsikan
tidak terjadi di setiap periode. Padahal dalam
praktiknya terdapat kas keluar dan kas masuk di
setiap periode, (c) persediaan kas dalam jumlah
tertentu untuk menghindari risiko kehabisan kas
tidak dipertimbangkan. Hal ini diterapkan karena
berasumsi bahwa kas dapat disediakan dengan
segera melalui penjualan efek dan pinjaman.
2.3.2. Model Miller-Orr

Model Miller-Orr mengasumsikan arus kas
masuk dan keluar terjadi secara fluktuatif. Model
ini membantu manajemen untuk menganalis waktu
dan banyaknya kas menganggur yang dapat
diinvestasikan atau sebaliknya waktu dan
banyaknya investasi yang harus diubah menjadi
kas karena kebutuhan penggunaan kas untuk
operasional organisasi. Adapun kelebihan model
Miller-Orr
ialah
(1)
mempertimbangkan
penggunaan kas yang fluktuatif tiap periodenya
dengan menetapkan batas atas dan batas bawah
saldo kas, (2) mempertimbangkan adanya
penambahan kas serta pengurangan kas, (3)
mempertimbangkan batas saldo kas tertentu
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sebagai titik kas aman yang dimiliki. Berdasarkan
kelebihan tersebut penulis akan menggunakan
model Miller-Orr untuk menganalisis saldo kas
optimal RS Kariadi.
2.4. Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum merupakan instansi di
lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Layanan tersebut berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan. BLU menerapkan prinsip
efisiensi dan produktivitas dalam melakukan
kegiatannya (PP No. 23 tahun 2005).

BLU
bertujuan
untuk
meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan
kesejahteraan
umum
dan
mencerdaskan
kehidupan
bangsa.
Untuk
mendukung hal tersebut, BLU diberikan
fleksibilitas
dalam
pengelolaan
keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas,
dan penerapan praktik bisnis yang sehat (PP No.
23 tahun 2005).

2.5. Fleksibilitas BLU dan Praktik Bisnis yang
Sehat
Pola pengelolaan keuangan yang diterapkan
oleh BLU memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik
bisnis yang sehat sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan negara pada
umumnya (PP No. 23 tahun 2005). Fleksibilitas
tersebut diberikan dalam aspek (a) Pendapatan
BLU yang dapat dikelola secara langsung untuk
membiayai belanja BLU sesuai rencana bisnis
anggaran (RBA), (b) pengelolaan belanja BLU
diselenggarakan secara fleksibel dalam ambang
batas yang ditetapkan dalam RBA dengan
mengikuti praktik bisnis yang sehat, (c) BLU
melakukan pengelolaan kas berdasarkan praktik
bisnis yang sehat, (d) pengelolaan piutang, (e)
pengelolaan utang, (f) pengelolaan investasi, (g)
pengelolaan barang/jasa, (h) perekrutan tenaga
profesional non Pegawai Negeri Sipil, dan (i)
pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai
dengan kontribusinya.
Praktik
bisnis
yang
sehat
adalah
penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan
kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
pemberian
layanan
yang
bermutu
dan
berkesinambungan (PP 23 tahun 2005). Dalam
rangka mewujudkan konsep bisnis yang sehat, BLU
diharuskan
meningkatkan
efisiensi
dan
produktivitas.

Salah satu bentuk pengelolaan kas BLU adalah
memanfaatkan surplus kas jangka pendek dengan
investasi jangka pendek pada instrumen keuangan
dengan risiko rendah, untuk memperoleh
pendapatan tambahan (PP 23 tahun 2005). Oleh
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karena itu penting bagi BLU untuk mengetahui
posisi kas optimal agar dapat memanfaatkan
surplus kas jangka pendek dalam rangka
memperoleh
tambahan
pendapatan
yang
maksimal.
2.6. Penilaian Kinerja Keuangan BLU

Badan Layanan Umum dinilai kinerjanya
berdasarkan aspek layanan dan aspek keuangan
setiap tahun (Perdirjen Perbendaharaan no 36
tahun 2016). Penilaian aspek keuangan meliputi
rasio keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan
terkait pengelolaan BLU. Terdapat sembilan rasio
keuangan yang dinilai, salah satunya adalah rasio
kas. Aspek kepatuhan menyumbangkan sebelas
poin dari beberapa indikitor penilaian, sedangkan
rasio keuangan menyumbangkan sembilan poin,
sehingga total skor dari aspek keuangan adalah
tiga puluh poin. Rasio kas menyumbangkan dua
poin nilai dari total sembilan belas poin nilai rasio
keuangan.

Penentuan skor rasio kas terdapat pada tabel
2.1. Penentuan skor rasio kas didapat dari rentang
nilai tertentu. Rasio kas yang mendapatkan skor
dua poin (nilai maksimal) adalah rasio kas yang
berada pada nilai 240 hingga 300%. Sedangkan
rasio kas yang mendapat skor 0 poin (nilai
minimal) adalah rasio kas yang bernilai 0 dan lebih
dari 480%.

Tabel 2.1 Skor Rasio Kas

Rasio Kas (%)
Skor
(RK)
RK > 480
0,25
420 < RK ≤ 480
0,5
360 < RK ≤ 420
1
300 < RK ≤ 360
1,5
240 < RK ≤ 300
2
180 < RK ≤ 240
1,5
120 < RK ≤ 180
1
60 < RK ≤ 120
0,5
0 < RK ≤ 60
0,25
RK = 0
0
Sumber: Perdirjen Perbendaharaan no 36 tahun 2016

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai saldo kas institusi
pemerintah di Indonesia telah dilakukan oleh
beberapa peneliti. Ritonga dkk (2012) pada hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa pemerintah
daerah memiliki rasio lancar yang tinggi dengan
kelebihan jumlah aset lancar. Hapsari (2015)
meneliti saldo kas optimal Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 dan 2014.
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Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa saldo kas
riil Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta lebih tinggi dari saldo kas optimal.
Sejalan dengan itu, Suswini (2016) menyimpulkan
bahwa rasio lancar riil Pemerintah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2013, 2014 dan 2015
lebih tinggi dari rasio lancar optimal. Begitu juga
dengan hasil penelitian Rahmadanti (2016)
menunjukkan bahwa rasio lancar riil Pemerintah
Kabupaten Banyumas lebih tinggi dibanding
perhitungan rasio lancar optimal.

Ritonga dkk (2012) hanya membahas besaran
rasio lancar, tidak secara khusus membandingkan
dengan saldo kas optimal. Hapsari (2015) hanya
meneliti angka saldo kas optimal, tidak meneliti
penyebab saldo kas yang tidak optimal. Begitu juga
dengan Suswini (2016) dan Rahmadanti (2016)
yang hanya meneliti angka rasio lancar optimal,
tidak meniliti penyebab terjadinya rasio lancar
yang tidak opimal.
Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis
angka saldo kas optimal, tetapi juga akan
menganalisis penyebab terjadinya saldo kas tidak
optimal. Selain itu, semua penelitian tersebut
menempatkan pemerintah daerah sebagai objek
penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan
meneliti besaran saldo kas optimal dan penyebab
saldo kas tidak optimal, dengan objek BLU yaitu RS
Kariadi.

3.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Penelitian ini bermula dari adanya indikasi
pengelolaan kas yang tidak efektif sehingga perlu
untuk dieksplorasi lebih lanjut. Pendekatan yang
digunakan ialah studi kasus.
3.2 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian untuk tujuan penelitian
pertama merupakan dokumen terkait saldo kas,
yaitu (1) aliran kas masuk dan keluar, (2) jumlah
saldo, tenor dan jenis simpanan di bank, (3) tingkat
bunga simpanan dan deposito, dan (4) besaran
pinalti deposito. Sumber data tersebut adalah (1)
laporan arus kas dan catatan, (2) catatan atas
laporan keuangan, dan (3) laman (website) bank.
Data penelitian untuk tujuan kedua ialah
informasi dan kebijakan pengelolaan saldo kas,
baik tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu,
sumber datanya, antara lain (1) surat keputusan
direksi, (2) standard operating procedure (SOP)
pengelolaan saldo kas, (3) peraturan/kebijakan
terkait lainnya, dan (4) pengelola RS Kariadi yang
mempunyai tugas berkaitan dengan pengelolaan
kas.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan
akan berbeda untuk pencapaian masing-masing
tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data akan
disesuaikan dengan sumber data. Untuk tujuan
penelitian pertama, sumber data adalah (1)
laporan arus kas harian, (2) catatan atas laporan
keuangan dan (3) website bank. Teknik
pengumpulan data atas sumber data tersebut akan
dilakukan dengan dokumentasi.

Sumber data untuk pencapaian tujuan
penelitian kedua yang berupa surat keputusan
direksi, standar operasi prosedur pengelolaan
saldo kas dan peraturan terkait lainnya juga akan
dikumpulkan
dengan
teknik
dokumentasi.
Sedangkan data yang bersumber dari pengelola RS
Kariadi yang mempunyai tugas berkaitan langsung
dengan pengelolaan kas, dewan pengawas, satuan
pemeriksa internal, serta bagian teknologi
informasi, akan menggunakan teknik pengumpulan
data observasi dan wawancara.
3.4 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data tujuan penelitan pertama, yaitu
menentukan saldo kas optimal, dilakukan dengan
(1) menentukan besaran saldo kas minimal, (2)
menghitung besarnya spread, (3) menghitung
besarnya saldo kas maksimal, (4) menghitung
return point (saldo kas optimal), (5) membuat
keputusan terkait saldo kas. Interpretasi data
tujuan pertama dilakukan dengan membandingkan
hasil perhitungan saldo kas optimal dan saldo kas
riil RSUP Kariadi. Jika saldo kas riil melebihi range
batas atas dan bawah angka saldo kas optimal,
pengelolaan kas terkait saldo kas belum efektif.
Tujuan penelitian kedua ialah menganalisis
penyebab pengelolaan saldo kas yang belum
efektif. Analisis tujuan ini menggunakan metode
perbandingan. Kondisi aktual pengelolaan saldo
kas RS Kariadi dibandingkan dengan RSUP Sardjito
sebagai benchmark untuk mengetahui perbedaan
pengelolaan kas yang dapat mengakibatkan
pengelolaan saldo kas RS Kariadi tidak efektif.
Analisis data akan mengacu kepada faktor-faktor
yang dapat memengaruhi pengelolaan saldo kas
yaitu dewan pengawas, auditor internal dan
penggunaan teknologi informasi.

4. HASIL
PENELITIAN
PEMBAHASAN

DAN

4.1 Analisis Saldo Kas Optimal RS Kariadi
Hasil perhitungan nilai saldo kas minimal,
spread, saldo kas maksimal dan return point
terlihat pada tabel 4.1. Nilai rata-rata saldo kas
minimal adalah sebesar Rp2.930.602.982,00,
nilai
rata-rata spread adalah sebesar
Rp26.723.064.726,00, nilai rata-rata untuk saldo
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kas
maksimal
adalah
sebesar
Rp29.653.667.258,00, dan nilai return point
sebesar Rp11.838.291.074,00.

Tabel 4.1. Saldo Kas Minimal, Spread , Saldo Kas Maksimal dan Retun Point Tahun 2016
No

Month

Minimum Cash Balance

Spread

Maximum Cash Balance

Return Point

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(6) = (3) + ( (4) / 3 )

1 Januari

2 Februari

3 Maret

4 April

5 Mei

6 Juni

7 Juli

8 Agustus

9 September

10 Oktober

11 November

12 Desember

Total

Average

372.832.259

1.581.185.181

2.335.841.539

2.721.927.647

2.997.091.781

3.494.754.153

3.883.798.758

3.451.821.607

2.866.229.774

3.283.053.607

4.248.303.244

3.930.396.229

5.112.489.299

27.921.894.455

13.751.155.362

25.996.471.732

34.235.584.391

30.066.660.246

32.190.130.230

28.230.437.263

22.865.035.952

29.948.510.928

30.846.497.635

39.511.903.820

35.167.235.779 320.676.771.314
2.930.602.982

26.723.064.276

5.485.321.558

29.503.079.636

16.086.996.901

28.718.399.379

37.232.676.172

33.561.414.399

36.073.928.989

31.682.258.870

25.731.265.726

33.231.564.535

35.094.800.880

43.442.300.048

2.076.995.359

10.888.483.333

6.919.559.993

11.387.418.224

14.408.953.244

13.516.974.235

14.613.842.169

12.861.967.361
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4.2 Perbandingan Saldo Kas Riil Dan Saldo Kas
Optimal
Angka saldo kas riil terpaut jauh
dibandingkan dengan saldo kas optimal hasil
perhitungan metode Miller-Orr. Apabila dihitung
rata-rata saldo kas optimal dari triwulan I sampai
dengan IV, didapat angka saldo kas optimal sebesar
Rp12.006.368.372,00. Rata-rata saldo kas riil
sebesar Rp70.297.110.352,00. Selisih kedua ratarata saldo sebesar Rp58.290.741.977,00 (tabel
4.2).
Tabel 4.2 Saldo Kas Riil Dan Saldo Kas Optimal RS Kariadi
Tahun 2016

10.487.908.424

Periode

13.265.890.583

14.530.469.123

17.101.030.835

355.844.007.093

142.059.492.884

29.653.667.258

11.838.291.074

Saldo Kas Riil

Saldo Kas Optimal

Selisih Saldo Kas Riil
dengan Saldo Kas Optimal

31 Maret 2016

Rp62.729.694.075,00

Rp6.919.559.993,00

Rp55.810.134.082,00

30 Juni 2016

Rp116.146.518.426,00

Rp13.516.974.235,00

Rp102.629.544.191,00

30 September 2016

Rp57.456.717.256,00

Rp10.487.908.424,00

Rp46.968.808.822,00

31 Desember 2016

Rp44.855.511.650,00

Rp17.101.030.835,00

Rp27.754.480.815,00

Jumlah

Rp281.188.441.407,00

Rp48.025.473.487,00

Rp233.162.967.910,00

Rata-rata

Rp70.297.110.352,00

Rp12.006.368.372,00

Rp58.290.741.977,00

Sumber : Laporan keuangan triwulanan I, triwulanan II,
triwulanan III serta tahunan dan laporan arus kas
harian RS Kariadi tahun 2016. Data diolah.

4.3
Analisis Pengelolaan Saldo Kas RS
Kariadi Peramalan Kas (Cash Forecasting)
Tidak Efektif

Keputusan investasi atau divestasi saldo kas
RS Kariadi menurut metode saldo kas optimal
Miller-Orr ialah sebagai berikut (gambar 4.1).
a. Apabila saldo kas melebihi angka saldo kas
maksimal, yaitu sebesar Rp29.653.667.258,00,
RS Kariadi dapat menginvestasikan kas yang
ada hingga nilai kas yang disimpan dalam
rekening giro atau cash on hand sebesar nilai
return point, yaitu Rp11.838.291.074,00.
b. Apabila saldo kas mendekati angka saldo
minimal, yaitu sebesar Rp2.930.602.982,00, RS
Kariadi harus menyiapkan tambahan kas.
Dalam hal ini dengan mencairkan deposito. Saat
uang kas kurang dari saldo kas minimal, saldo
kas diisi kembali hingga nilainya sebesar nilai
return point yaitu Rp11.838.291.074,00.
c. Apabila saldo kas berada direntang saldo kas
minimal dan saldo kas maksimal, RS Kariadi
tidak melakukan investasi atau divestasi.
Jumlah saldo kas dinilai masih optimal untuk
memenuhi kebutuhan operasional.

Peramalan
kas
merupakan
kegiatan
memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas
yang bertujuan mengetahui mismatch dan
kelebihan kas pada periode tertentu. RS Kariadi
telah menerapkan peramalan kas dalam
pengelolaan kas. Penerimaan kas diproyeksikan
dengan membagi target penerimaan dengan dua
belas bulan. Sedangkan pengeluaran kas
diproyeksikan dengan menggunakan realisasi
bulan-bulan sebelumnya pada tahun berkenaan.
Selain itu, pengeluaran diproyeksikan dengan
mempertimbangkan realisasi pengeluaran tahun
sebelumnya untuk pengeluaran pada bulan
tertentu seperti gaji ke-13 dan ke-14. Namun
demikian, peramalan kas yang dilakukan RS
Kariadi belum efektif. Kebutuhan pengeluaran kas
dari hasil peramalan tidak digunakan untuk
pengambilan keputusan menyimpan uang kas
diluar deposito.
Hasil penelitian menunjukkan kas yang
disimpan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
kebutuhan pengeluaran setiap harinya (gambar
4.2).
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Saldo kas dipersiapkan untuk tujuan menghindari
mismatch antara ketersediaan kas dan pengeluaran
harian. Realisasi tahun 2016 menunjukkan bahwa
tidak setiap hari terjadi cash mismatch. Tabel 4.3
menunjukkan bahwa rata-rata mismatch tertinggi
per bulan ialah sebanyak Rp18.105.978.647,00
dengan mismatch tertinggi terjadi pada bulan
Desember, yaitu sebesar Rp57.182.789.842,00.
Namun, mismatch yang terjadi pada bulan
Desember merupakan pengecualian yang tidak
terjadi pada bulan lainnya. Hal itu terjadi karena
pengeluaran yang tinggi akibat dari pembayaran
tagihan yang menumpuk pada akhir tahun. Oleh

karena itu, apabila perkirakan mismatch sebesar
mismatch rata-rata perbulan, yaitu sebesar
Rp18.105.978.647,00 maka angka saldo kas riil
sebesar Rp65 s.d. Rp70 miliar sangat jauh dari
kebutuhan menanggulangi cash mismatch.

4.4 Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga pada
Akhir Tahun
RS Kariadi mempunyai kebijakan untuk
melunasi utang pihak ketiga sebelum akhir tahun.
Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat laporan
keuangan tahun 2015 dan 2016 yang menunjukkan
saldo kewajiban jangka pendek pada akhir tahun
jauh lebih kecil dibanding triwulan I, II dan III
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(Gambar 4.3). Penurunan utang pada akhir tahun
akan mempengaruhi rasio kas. Utang yang rendah
sebagai penyebut dalam perhitungan rasio kas
akan menghasilkan tingkat rasio kas yang tinggi.
4.5 Pihak dan Faktor Terkait Pengelolaan Kas

4.5.1.

Satuan pemeriksa internal RS Kariadi

Kinerja BLU dinilai dengan aspek keuangan
dan layanan setiap tahunnya. Satuan pemeriksa
internal rumah sakit (SPI) bertugas untuk
memberikan masukan terhadap kinerja rumah
sakit, baik kinerja terkait layanan maupun kinerja
keuangan. Rasio kas termasuk sebagai objek
pemeriksaan untuk memberikan rekomendasi
kepada direktur utama RS Kariadi. Namun, SPI RS
Kariadi belum pernah melakukan pemeriksaan
hingga pada rasio kas (gambar 4.4).

4.5.2. Dewan Pengawas RS Kariadi
Hal yang menjadi perhatian untuk menilai
keterlibatan dewan pengawas (dewas) dalam
pengelolaan saldo kas ialah (1) kapasitas dewan
pengawas, dan (2) intensitas rapat dewan
pengawas termasuk saran kepada direksi. Dewas
yang terdiri atas berbagai latar belakang
pendidikan dan pengalaman akan memberi
dampak terhadap keluasan dan kedalaman lingkup
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Tabel 4.5. Kas, Kewajiban Jangka Pendek Dan Rasio Kas RS Sardjito Tahun 2016
2016
31 Maret
30 Juni
30 September
Kas
97.577.269.040
135.346.605.016 197.852.567.191
Deposito
86.616.999.314
86.731.156.329
87.192.339.131
Dana kelolaan
788.929.696
782.052.136
784.738.686
184.983.198.050
222.859.813.481 285.829.645.008

31 Desember
103.170.613.723
85.000.000.000
188.170.613.723

31 Maret
34.374.436.537
361.918.613
16.490.097.085
788.929.696
52.015.381.931

30 Juni
22.790.233.677
887.218.179
16.230.325.455
782.052.136
40.689.829.447

30 September
13.746.278.074
1.367.177.274
17.025.840.874
784.738.686
32.924.034.908

31 Desember
44.968.951.165
1.775.337.785
16.378.506.163
304.720.659
63.427.515.772

1,88

3,33

6,01

1,63

Utang kepada pihak ketiga
Pendapatan yang diterima dimuka
Beban yang masih harus dibayar
Dana pihak ketiga
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
Rasio Kas (kas diluar deposito)

Sumber : Laporan keuangan triwulanan I, triwulanan II, triwulanan III serta tahunan RS Sardjitoi tahun 2015 dan 2016. Data diolah.
pengawasan. Begitu juga dengan intensitas rapat,
semakin sering dewas mengadakan rapat, semakin
luas lingkup pembahasan dan pengawasan
terhadap kinerja manajemen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
kapasitas dewas sudah sangat baik untuk
melakukan pengawasan, (2) dewas melakukan
rapat bersama jajaran direksi sebanyak satu kali
dalam satu bulan, (3) dewas telah menyoroti
penurunan hasil penilaian kinerja keuangan,
khususnya
dari
rasio
kas,
serta
telah
menyampaikan laporan pengawasan kepada
pembina BLU. Namun, pada laporannya, dewas
belum
memberikan
rekomendasi
untuk
meningkatkan nilai rasio kas tersebut.
4.5.3. Teknologi Informasi RS Kariadi.

RS Kariadi belum memanfaatkan teknologi
informasi
dalam
mengelola
saldo
kas.
Pengembangan
aplikasi
tersebut
sedang
dilaksanakan dan ditargetkan akan dapat
digunakan pada triwulan ke-3 tahun 2017.
4.6. Perbandingan Pengelolaan Saldo Kas RS
Kariadi dengan RS Sardjito

4.6.1. Kewajiban jangka pendek
Kewajiban jangka pendek RS Sardjito tidak
memperlihatkan tren menurun seperti RS Kariadi.
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.5, saldo
kewajiban jangka pendek pada akhir tahun bahkan
lebih tinggi dibanding saldo triwulan I, II dan III.
Pada triwulan I tahun 2016, total kewajiban lancar
sebesar Rp52.015.381.931,00 dengan jumlah utang
kepada pihak ketiga sebesar Rp34.374.436.537,00.
Total kewajiban lancar dan utang kepada pihak
ketiga kemudian menurun di triwulan II dan
kembali turun ditriwulan III. Namun saldo

kewajiban jangka pendek bahkan di angka tertinggi
pada triwulan IV. Total kewajiban menjadi sebesar
Rp63.427.515.772,00 dengan utang kepada pihak
ketiga sebesar Rp44.968.951.165,00.

Naik atau tingginya utang pada akhir tahun,
akhirnya juga akan memengaruhi rasio kas. Rasio
kas akan menjadi rendah karena tingginya nilai
utang sebagai penyebut dalam perhitungan rasio
kas. Tabel 4.5 menunjukkan perbedaan rasio kas
yang signifikan antara triwulan I, II, dan III dengan
triwulan IV tahun 2016 yang dipengaruhi oleh
kewajiban lancar yang tinggi. Tingkat rasio kas
sebesar 1,88 pada triwulan I, sebesar 3,33 pada
triwulan II, dan sebesar 6,01 pada triwulan III.
Rasio kas menurun jauh pada triwulan IV, yaitu
sebesar 1,63.
4.6.2. Satuan pemeriksa internal

Rasio kas juga belum menjadi objek
pemeriksaan oleh SPI Sardjito. Pemeriksaan
terhadap rasio kas baru akan dilakukan pada
kegiatan pemeriksaan tahun berikutnya. SPI RS
Kariadi dan RS Sardjito sesuai perannya belum
pernah memeriksa dan memberikan rekomendasi
terkait saldo kas dan rasio kas, sehingga dapat
disimpulkan bahwa SPI belum terlibat secara
langsung dalam pengelolaan saldo kas.
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4.6.3 Dewan Pengawas
Hasil wawancara dan analisis laporan dewas
RS Sardjito tahun 2016 menunjukkan bahwa,
seperti halnya dewas RS Kariadi, susunan dewas
RS Sardjito terdiri dari 1 (satu) orang ketua yang
merangkap anggota, 4 (empat) orang anggota dan
dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dewas.
Ketua dewas ialah praktisi pemerintahan yang
menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta. Ketua dewas, bersama dengan satu
orang anggota yang merupakan praktisi dibidang
keuangan pemerintah juga sebagai pensiunan
pejabat eselon II lingkup Kementerian Keuangan,
menjabat sebagai wakil dari Kementerian
Keuangan. Satu orang anggota dewas merupakan
akademisi sekaligus dokter, yang menjabat sebagai
perwakilan dari ahli di bidang kesehatan.

Sedangkan dua orang anggota dewas lainnya yang
terdiri dari satu orang praktisi pemerintahan dan
satu orang praktisi pemerintahan sekaligus
berprofesi sebagai dokter, menjabat sebagai wakil
dari Kementerian Kesehatan. Dengan demikian,
seperti halnya RS Kariadi, anggota dewas RS
Sardjito juga terdiri atas unsur perwakilan dari
Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan
dan tenaga ahli dibidang kesehatan.

Hasil dari analisis dokumen laporan dewas RS
Sardjito tahun 2016 menunjukkan bahwa Dewas
RS Sardjito juga melakukan rapat rutin bersama
direksi
setiap
bulan.
Kemudian
dewas
menyampaikan laporan hasil pengawasannya
kepada pembina BLU sebanyak satu kali tiap
semester. Dewas RS Sardjito juga telah menyoroti
nilai rasio kas pada laporan dewas.
Dapat disimpulkan bahwa baik dewas RS
Kariadi maupun dewas RS Sardjito telah memenuhi
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kapasitas kompetensi yang baik untuk melakukan
tugasnya. Dewas kedua rumah sakit juga telah
memberikan perhatian kepada rasio kas. Hal ini
penting karena rasio kas merupakan salah satu
faktor untuk menghitung nilai kinerja keuangan
BLU. Kinerja BLU merupakan salah satu hal yang
harus menjadi perhatian karena merupakan salah
satu tugas dewas.
4.6.4 Teknologi Informasi

RS Sardjito juga belum menggunakan aplikasi
tertentu dalam mengelola saldo kas. Sebagaimana
RS Kariadi, aplikasi terkait pengelolaan kas pada
RS Sardjito masih dalam tahap pengembangan.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua RS
belum menggunakan aplikasi tertentu untuk
membantu pengelolaan saldo kas.

Gambar 4.5 menunjukkan persamaan dan
perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi
pengelolaan saldo kas RS Kariadi dan RS Sardjito.
Faktor yang menjadi persamaan kedua RS ialah (a)
SPI yang belum melakukan pemeriksaan hingga ke
pengelolaan saldo kas, (b) memiliki anggota dewas
yang kompeten, melakukan rapat rutin setiap
bulan serta telah menyoroti rasio kas pada laporan
dewaas, dan (c) belum menggunakan teknologi
informasi dalam pengelolaan saldo kas. Faktor
yang menjadi perbedaaan ialah (a) RS Kariadi
belum menerapkan cash forecasting yang efektif,
serta (b) RS Kariadi mempunyai kebijakan
membayar utang pihak ketiga pada akhir tahun
yang membuat kewajiban lancar cenderung rendah
pada akhir tahun.
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4. KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
saldo kas optimal RS Kariadi dan menganalisis
penyebab pengelolaan saldo kas belum efektif.
Hasil perhitungan dan analisis data menunjukkan
bahwa saldo kas riil RS Kariadi tahun 2016 jauh
lebih tinggi dibandingkan saldo kas optimal model
Miller-Orr. RS Kariadi telah menerapkan cash
forecasting, tetapi saldo kas selain deposito masih
jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi kebutuhan
pengeluaran atau kebutuhan penggunaan kas.
Kebijakan direksi melunasi kewajiban kepada
pihak ketiga pada akhir tahun membuat rasio kas
cenderung tinggi pada akhir tahun. Kewajiban
lancar merupakan unsur penyebut dalam
perhitungan rasio kas, oleh karena itu semakin
rendah kewajiban lancar menyebabkan rasio
lancar semakin tinggi. Tidak ada tekanan atau
rekomendasi yang kuat dari pihak lain (SPI dan
dewas) agar direksi memperhatikan dan
memperbaiki pengelolaan saldo kas. RS Kariadi
belum menggunakan aplikasi yang berbasis
teknologi
dalam
pengelolaan
saldo
kas.
Membandingkan pengelolaan saldo kas RS Kariadi
dan RS Sardjito, dapat disimpulkan bahwa faktor
penyebab pengelolaan saldo kas RS Kariadi tidak
efektif ialah (a) besaran saldo kas yang tidak
disesuaikan dengan kebutuhan dan cash
forecasting serta (b) kebijakan pembayaran tagihan
kepada pihak ketiga pada akhir tahun yang
menyebabkan rasio lancar menjadi tinggi.

Berdasarkan simpulan, saran yang dapat
diberikan kepada direksi RS Kariadi yaitu
menjadikan hasil perhitungan saldo kas optimal
model Miller-Orr sebagai dasar pertimbangan
dalam menentukan besaran saldo kas harian. Saldo
kas saat ini masih terlalu tinggi jika dibanding
perhitungan tersebut. Selisih saldo kas optimal dan
saldo kas riil dapat dimanfaatkan untuk keperluan
lain dibanding hanya disimpang di tabungan giro.
Pemanfaatan tersebut, misalnya untuk investasi
jangka pendek dan deposito agar memperoleh
pendapatan bunga, investasi pada aset tetap agar
memperoleh
pendapatan
pelayanan
dan
keputusan-keputusan produktif lainnya. Tujuan
utama cash forecasting ialah memperkiraan
ketersediaan kas agar kas yang dianggap tidak
diperlukan untuk operasional (kas menganggur)
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif
lainnya.
Sebaiknya
RS
Kariadi
lebih
memperhatikan proyeksi kebutuhan pengeluaran
atau kebutuhan penggunaan kas hasil cash
forecasting sebagai pertimbangan besaran saldo
kas yang disimpan di giro dan brankas. Sebaiknya
menghindari selisih saldo kas yang tinggi dengan
cash forecasting. Salah satu tujuan manajemen kas
ialah memperlambat pengeluaran, dalam hal ini
ialah membayar kewajiban hingga jatuh tempo. RS
Kariadi dapat membuat kebijakan untuk
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membayar tagihan saat jatuh tempo, bukan
mempercepat pengeluaran dengan membayar
tagihan sebelum waktunya. Hal ini dapat menjaga
ketersediaan kas, bahkan dapat menambah
pendapatan jika kas yang tersedia diinvestasikan
dalam deposito digunakan untuk kegiatan
produktif hingga jatuh tempo pembayaran tagihan.

Dewas telah menyoroti tingginya rasio kas
yang menyebabkan nilai kinerja keuangan menjadi
turun dibanding tahun sebelumnya. Sebaiknya
dewas
memberikan
rekomendasi
sesuai
kewenangannya terkait perbaikan rasio kas dan
memantau tindak lanjut hasil rekomendasi itu.
Ruang lingkup pemeriksaan SPI sebaiknya
diperluas hingga pada penilaian kinerja keuangan,
termasuk penilaian rasio kas dan pengelolaan
saldo kas. Karenanya, SPI dapat memberikan
rekomendasi kepada direktur utama apabila
terjadi kekurangan terhadap kinerja keuangan
tersebut.

5. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini mempunyai keterbatasan bahwa
data arus kas harian yang dianalisis hanya satu
tahun, yaitu tahun 2016 dan menggunakan data
laporan keuangan unaudited untuk tahun 2016.
Penelitian ini juga hanya membahas efektivitas
pengelolaan saldo kas, belum mencakup efisensi
pengelolaan saldo kas. Selain itu, faktor atau pihak
lain yang dikaitkan dengan pengelolaan kas di luar
direksi RS Kariadi terbatas pada SPI, dewas dan
penggunaan teknologi informasi.

Oleh karena itu, untuk memperkaya dan
memperluas hasil penelitian, berikut saran untuk
peneliti selanjutnya agar menggunakan data arus
kas lebih dari satu tahun serta menggunakan data
laporan keuangan audited, memperluas ruang
lingkup hingga mencakup efisiensi pengelolaan
saldo kas, tidak hanya membahas efektivitas
pengelolaan saldo kas serta mengembangkan
faktor lainnya yang dapat mempengaruhi
pengelolaan saldo kas pada BLU rumah sakit.
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ABSTRAK
The relevance of redenomination policy is being tested, with regard
to the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC).
The main reason is that redenomination will improve the efficiency
of business transactions and the Indonesian economy, which in turn
can be a competitive advantage in the free trade zone era. This
study attempts to fill the gap in the strategic design of change
management and assessment of community readiness for
redenomination implementation. The strategies offered in this
study are: (1) Assessment of public understanding about
redenomination; (2) Options/ diversification of the policy on
communication media; (3) The use of electronic cash as a means to
gain efficiency in printing new money; and (4) Rounding strategy.
Kebijakan Redenominasi kembali diuji relevansinya, khususnya
dalam menyikapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA). Alasan utamanya, Redenominasi, akan meningkatkan
efisiensi transaksi bisnis dan perekonomian Indonesia, yang pada
akhirnya dapat menjadi competitive advantage pada era zona
perdagangan terbuka. Kajian ini akan menjembatani gap yang
ada dalam desain strategi manajemen perubahan dan assesment
kesiapan masyarakat dalam implementasi Redenominasi.
Strategi yang ditawarkan dalam studi ini, yaitu: (1) Assessment
pemahaman
masyarakat
terhadap
Redenominasi;
(2)
Pilihan/diversifikasi media komunikasi kebijakan; (3)
Penggunaan electronic cash sebagai sarana efisiensi pencetakan
uang baru; dan (4) Strategi pembulatan.
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1. PENDAHULUAN
Tiga tahun berselang sejak diperkenalkan,
inisiatif kebijakan Redenominasi rupiah kembali
diuji relevansinya. Pelaksanaan zona Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) di era pemerintahan
Presiden Joko Widodo menjadikan penerapan
kebijakan ini semakin relevan. Alasan utama
adalah penyederhanaan nominal mata uang atau
Redenominasi, akan meningkatkan kepraktisan
bertransaksi, yang
pada
akhirnya dapat
meningkatkan efisiensi perekonomian Indonesia.
Pada era zona perdagangan terbuka, ini dapat
menjadi competitive advantage sebuah mata uang.
Keunggulan ini dapat meningkatkan minat individu
untuk semakin lama memegang kekayaan ke dalam
bentuk mata uang tersebut (Doragawa, 2007). 1

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia
melalui Siaran Pers pada 23 Januari 2013,
menyampaikan bahwa Redenominasi rupiah
direncanakan dilakukan dalam tiga tahapan
(Kementerian Keuangan, 2013). Dimana tahap
pertama adalah persiapan aturan perundangundangan, infrastruktur dan strategi komunikasi.
Dilanjutkan dengan tahap transisi, melalui
pelaksanaan penukaran secara bertahap Rupiah
“lama” dan Rupiah “baru” (dual price tagging). Dan,
tahap terakhir atau phasing out di mana seluruh
transaksi menggunakan Rupiah “baru”. Ketiga
tahapan tersebut diperkirakan memerlukan waktu
sekitar 6 tahun (Bank Indonesia, 2013).

Meskipun
Rancangan
Undang-Undang
Perubahan Harga Mata Uang sempat dicantumkan
dalam Prolegnas tahun 2015-2019 (Bappenas,
2015), hingga saat ini belum ada upaya lanjutan
pemerintah dalam mengenalkan Redenominasi
kepada masyarakat. Kajian ini akan menjembatani
gap tersebut, khususnya assesment kesiapan
masyarakat dalam penerapan Redenominasi.
Kajian ini menjadi penting dalam perencanaan
manajemen
perubahan
implementasi
Redenominasi sebab hasilnya dapat dimanfaatkan
untuk menilai sejauh mana kesiapan masyarakat
dan strategi penerapan Redenominasi yang
feasible.

Kajian ini mengadopsi Model Anderson dan
Anderson (2001) sebagai model manajemen
perubahan. Model Anderson dan Anderson (Model
AA) adalah model manajemen perubahan yang
komprehensif dan mengakomodasi berbagai jenis
organizational change dan memotret siklus natural
1

A.B. Doragawa, “The Economics of Currency
Redenomination: An Appraisal of CBN
Redenomination Proposal”, Munich Personal
RePEc Archive, 2007.
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dari
perubahan
tersebut.
Gambar
1.1
mengilustrasikan sembilan tahapan dalam model
ini.

Studi ini bertujuan untuk menilai kesiapan
masyarakat dalam menghadapi Redenominasi dan
strategi penerapannya sebagai requirement fase
ketiga dalam Model AA. Konstruksi kesiapan
masyarakat diuji dengan pemahaman dasar
terhadap Redenominasi, sedangkan konstruksi
strategi penerapan diuji dengan pilihan media
komunikasi kebijakan, preferensi penggunaan
electronic cash, dan preferensi pembulatan.
Gambar 1.2. menjelaskan Desain Strategi
Penerapan Redenominasi yang akan diuji dalam
kajian ini.

Keterbatasan penelitian ini adalah asumsi
bahwa Redenominasi telah disepakati untuk
dilaksanakan, sehingga studi ini tidak mengulas
landasan hukum penerapan kebijakan tersebut.
Studi ini akan berfokus mengenai feasibility
strategi yang ditawarkan dalam komunikasi
kebijakan dan penerapan Redenominasi, yaitu: (1)
Sejauh mana masyarakat dapat membedakan
Redenominasi
dan
Sanering;
(2)
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Pilihan/diversifikasi media komunikasi kebijakan;
(3) Penggunaan electronic cash sebagai sarana
efisiensi pencetakan uang baru dan penyelarasan
dengan program less cash society; dan (4) Strategi
pembulatan yang tidak merugikan masyarakat.
Penilaian feasibility strategi dilakukan melalui
studi literatur dan analisis deskriptif survei online
kesiapan
masyarakat
dalam
penerapan
redenominasi.
Sistematika studi ini adalah sebagai berikut.
Bagian Dua menyajikan studi literatur atas manfaat
dan dampak Redenominasi serta strategi
manajemen perubahan dalam penerapannya
sebagai kebijakan publik. Bagian Tiga menyajikan
metode penelitian. Bagian Empat menyajikan hasil
analisis. Bagian Lima menyajikan kesimpulan.

2. STUDI PUSTAKA DAN KONSTRUKSI
PENELITIAN
2.1. Redenominasi: Pengertian dan Manfaat.

Redenominasi adalah perubahan angka yang
tercantum pada uang kartal yang beredar, dimana
salah
satu
proses didalamnya termasuk
menerbitkan uang kartal baru untuk menggantikan
yang lama (Zidek dan Chribik, 2015). 2
Redenominasi
dapat
diartikan
sebagai
penyederhanaan penulisan nominal suatu mata
uang dengan menggunakan skala baru, tanpa
mengurangi nilai uang tersebut terhadap harga
barang atau jasa (Mosley, 2005).

Redenominasi memiliki sejarah panjang,
dimulai sejak abad ke-19 ketika pemerintah
menghadapi kekurangan emas atau perak, mereka
menyesuaikan nilai koin mereka keadaan tersebut.
Menurut Mosley (2005), redenominasi bervariasi
dalam ukuran, dari menghilangkan satu nol hingga
menghapus enam nol. Ada banyak alasan mengapa
sebuah negara memutuskan untuk menyesuaikan
nilai mata uangnya mulai dari kredibilitas dan
identitas hingga politik domestik dan internasional
(International Monetary Fund, 2003; Mosley, 2005;
Martinez, 2007). Secara khusus, meskipun tidak
meluas, tekanan inflasi, efek psikologis, kontrol
substitusi mata uang dan politik dalam negeri
diidentifikasi sebagai alasan utama untuk
redenominasi (Mosley, 2005).

Sebagai contoh, Redenominasi Lira di Turki,
yang menerapkan perubahan dari 1.000.000 Lira
menjadi 1 Lira. Jika awalnya secangkir kopi
seharga 1.800.000 Lira, dengan menghilangkan 6
2

L. Zidek dan M. Chribik, "Impact of Currency
Redenomination on Inflation Case Study
Turkey", Asian Economic and Financial Review,
6/1/2015, Vol.5 (6), 2015, hlm. 908-914.
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digit 0 dibelakangnya, maka dengan mata uang
yang baru, konsumen membayar kopi tersebut
dengan 1,8 Lira. Dari contoh itu tidak ada value for
money yang hilang akibat Redenominasi. Oleh
sebab itu, secara teori, Redenominasi tidak
berpengaruh secara langsung kepada inflasi karena
tidak ada perubahan pada indikator fundamental
inflasi (Ioana, 2005).

Hiperinflasi adalah alasan utama sebagian
besar negara menerapkan Redenominasi. Mosley
(2005) mencatat 38 dari 60 negara yang
melaksanakan Redenominasi pada periode 1960
hingga 2003, melakukannya untuk menangani
hiperinflasi.
Redenominasi
diharapkan
memberikan pengaruh tidak langsung terhadap
inflasi sehingga dapat menurunkan inflasi yang
terjadi di negara-negara yang menerapkan
kebijakan tersebut (Mosley, 2005; Doragawa,
2007). Namun, dari penelitian yang ada,
Redenominasi yang sukses, seperti di Turki, justru
membutuhkan tingkat inflasi yang rendah dan
disokong oleh kondisi perekonomian dan
pemerintahan yang stabil (Priyono, 2013).
Redenominasi yang diterapkan pada saat
hiperinflasi
justru
memunculkan
potensi
kekacauan ekonomi dan Redenominasi berulang
seperti di Zimbabwe (Mehdi dan Reza, 2012).

Selain hiperinflasi, alasan lain adalah
Redenominasi digunakan sebagai sarana bagi
pemerintah untuk meraih kembali kedaulatan
moneter dan kepercayaan diri atas mata uang
negara (Mosley, 2005). Hal ini disebabkan orientasi
psikologis
dari
Redenominasi.
Dengan
menghilangkan beberapa digit, diharapkan suatu
mata uang dapat “disejajarkan” dengan mata uang
lainnya. Sebagai contoh, perbandingan nilai Lira
Turki setelah Redenominasi adalah 1.8 : 1 terhadap
USD, jika dibandingkan sebelumnya 1.8 juta : 1. Ini
tentu meningkatkan kredibilitas dan daya saing
negara tersebut
di
kancah
perdagangan
internasional (IMF, 2003; Mosley, 2005; Martinez,
2007). Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri
adanya potensi money illusion di masyarakat yang
dapat menyebabkan inflasi short-term pasca
Redenominasi. Namun, dengan edukasi ke
masyarakat secara masif, resiko tersebut akan
dapat ditekan (Dzokoto et. al, 2010).
Alasan berikutnya adalah efisiensi teknis
dalam empat hal. Pertama, Redenominasi
menyederhanakan nominal mata uang agar lebih
praktis dalam transaksi dan pembukuan akuntansi.
Digit yang banyak pada mata uang, merupakan
masalah pada bisnis berskala besar, termasuk pada
software akuntansi dan sistem IT perbankan yang
mengalami kendala teknis untuk angka diatas 10
trilliun
(Priyono,
2013).
Kedua,
dengan
berkurangnya jumlah digit mata uang, potensi
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human error dalam penulisan/penginputan angka
pada tiap transaksi dapat ditekan (Permana, 2015;
Priyono, 2013). Ketiga, dari sisi pengelola
kebijakan moneter, penggunaan digit yang lebih
sedikit berarti range harga barang konsumsi
semakin kecil, sehingga lebih memudahkan
pengelolaan moneter serta inflasi secara nasional
(Zidek dan Chribik, 2015). Yang terakhir,
Redenominasi akan mengurangi biaya cetak uang
karena variasi nominal uang kertas akan lebih
sedikit dan uang koin dapat bertahan lebih lama
(Mosley, 2005).
Alasan kedua dan ketiga cenderung menjadi
alasan utama bagi Indonesia untuk melaksanakan
Redenominasi. Bercermin pada kesuksesan negaranegara yang menerapkannya, Redenominasi
Rupiah dapat memberikan manfaat yang besar jika
dilakukan dengan sistematis, terencana dan
terukur. Hal ini menjadi penting dalam era zona
perdagangan terbuka dan volatilitas US Dollar yang
mempengaruhi nilai Rupiah dalam perdagangan
internasional. Oleh karena itu, setidaknya ada dua
faktor pendorong eksternal yang membutuhkan
Indonesia melakukan Redenominasi. Pertama,
pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
dan kedua, volatilitas nilai USD.
2.2.

Masyarakat
Ekonomi
Redenominasi.

Asean

dan

Tahun 2015 Indonesia resmi memasuki free
trade zone di kawasan ASEAN atau Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA). Free trade zone ini
diharapkan menciptakan peluang pasar yang lebih
besar bagi negara-negara ASEAN dibandingkan
sewaktu
kebijakan
proteksi
diterapkan
(Tambunan, 2013). Selain itu, pembentukan zona
integrasi ekonomi ASEAN diharapkan dapat
mendorong berkembangnya industri lokal,
meningkatkan
manfaat
perdagangan,
dan
mendorong efisiensi ekonomi. Pada zona MEA,
Indonesia termasuk negara yang memiliki
fundamental ekonomi kuat, namun ini tidak
ditunjukkan secara proporsional dalam nilai mata
uangnya.

Rupiah adalah salah satu uang yang memiliki
nilai terendah dan denominasi tertinggi diantara
negara Asia Tenggara sebagaimana ditunjukkan
pada Tabel 2.1. Hal ini dapat menyebabkan
investor, bahkan untuk wilayah Asia Tenggara,
enggan menyimpan kekayaannya dalam Rupiah
karena belum dipandang setara dengan mata uang
negara-negara Asia Tenggara lain. Selain itu, jika
dikonversikan ke USD nilai tukar Rupiah juga
termasuk yang memiliki nilai terkecil.
Kondisi fundamental ekonomi Indonesia
sesungguhnya lebih baik dibandingkan dengan

Vietnam, Laos dan Myanmar, namun sayangnya
dalam hal denominasi mata uang, Indonesia
dipersepsikan setara dengan ketiga negara
tersebut. Penyederhanaan digit pada Rupiah
diharapkan
akan
mempermudah
transaksi
perdagangan, baik barang maupun jasa, dengan
negara kawasan ASEAN serta meningkatkan
kekuatan Rupiah sebagai alat signaling stabilitas
kondisi ekonomi Indonesia.
2.3. Kapan Redenominasi Tidak Berhasil?

Terlepas manfaat Redenominasi, pada
kenyataannya Redenominasi tidak selalu berhasil.
Brazil dan Rusia adalah contoh negara yang gagal.
Serdengecti (2004) mencatat Brazil telah
melakukan 6 kali Redenominasi yaitu tahun 1967,
1970, 1986, 1989, 1993, dan 1994. Pelaksanaan
Redenominasi Brazil di periode 1990an tidak
berhasil
karena
buruknya
fundamental
perekonomian dan tidak mampunya pemerintah
Brazil
mengelola
indikator
makroekonomi
(Caballero, 2002). Inflasi yang tinggi menyebabkan
perekonomian Brazil hanya tumbuh pada kisaran
0-1 persen pada periode 1990-1992 (Armijo,
1996). Selain itu, Pemerintah Brazil mengambil
kebijakan defisit fiskal untuk membiayai
pembangunan dengan money creation atau
mencetak uang, sehingga terjadi ketidaksesuaian
pertumbuhan jumlah uang beredar dengan
kapasitas perekonomian Brazil (Bank Indonesia,
2014).

Cerita Brazil berbeda dengan Rusia yang
melaksanakan
Redenominasi
tahun
1998.
Redenominasi bertujuan untuk meyakinkan publik
bahwa krisis ekonomi Rusia telah berlalu
(Doragawa,
2007).
Namun
demikian,
Redenominasi dilaksanakan saat perekonomian
internasional tidak stabil sehingga membuat
pelaksanaannya tidak berhasil. Jatuhnya mata uang
Asia
mengakibatkan
efek
spillover
yang
menyebabkan pemerintah tidak mampu untuk
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membayar utang luar negerinya karena tekanan
terhadap Rubel sebagai dampak Redenominasi
(Permana, 2013). Rusia pun tidak mampu
meyakinkan
masyarakat
akan
manfaat
Redenominasi mata uangnya sehingga efek domino
dari sentimen negatif atas ketidakmampuan
pemerintah Rusia dalam mengelola kebijakan
semakin membuat mata uangnya terpuruk.

Oleh karena itu, dari dua kasus ini
setidaknya ada 3 faktor yang dibutuhkan agar
kebijakan Redenominasi bisa berhasil: (1)
Indikator makroekonomi yang kuat, (2) Kondisi
eksternal yang mendukung (3) Strategi komunikasi
kebijakan publik yang baik.

2.4. Pelaksananaan
Redenominasi
di
Indonesia
Gambar 2.1 mengilustrasikan tahapan
pelaksanaan Redenominasi yang direncanakan
oleh Bank Indonesia. Waktu yang dibutuhkan
diperkirakan kurang lebih 6 tahun, mulai dari
tahapan Persiapan, Masa Transisi, hingga tahapan
Phasing Out dimana semua uang yang beredar
melalui transaksi yang ada di masyarakat adalah
mata uang dengan denominasi baru. Dalam masa
tersebut,
untuk
mendukung
pelaksanaan
manajemen perubahan Redenominasi, dibutuhkan
situasi/kondisi makro ekonomi yang stabil.

2.5. Manajemen Perubahan Redenominasi
Manajemen
perubahan
yang
efektif
dibutuhkan sebagai daya saing sebuah entitas
untuk berkembang di lingkungan nasional dan
internasional. Oleh karena itu, model dan
pendekatan terhadap manajemen perubahan
menjadi penting untuk dapat menyusun skema
atau bentuk change interventions yang dapat
dilakukan dalam mengelola perubahan di
masyarakat. Bentuk intervensi dapat terbagi dalam
tiga jenis:

Tabel
2.2
menggambarkan
kondisi
makroekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir.
Berdasar data tersebut, dapat dikatakan bahwa
perekonomian Indonesia relatif stabil, dimana
tingkat pertumbuhan dalam rentang 5% per tahun.
Penurunan angka pertumbuhan perekonomian di
tahun 2015 lebih diakibatkan perlambatan
perekonomian global pada periode tersebut. Inflasi
pun mengalami trend penurunan dimana pada
tahun 2015 mencatat nilai inflasi sebesar 3,35%,
cukup besar jika dibandingkan dengan inflasi
tahun sebelumnya sebesar 8,36%. Dan sepertinya,
tren penurunan tersebut masih berlanjut berdasar
data inflasi per Juli 2016 sebesar 1,06%. Demikian
juga data terkait nilai tukar Rupiah dengan US
Dollar, dimana selama 4 tahun terakhir pergerakan
nilai tukar antara kedua mata uang tersebut berada
dikisaran 12.000 -13.000/USD. Berdasar data
tersebut, kondisi ekonomi Indonesia relatif stabil
meski diperhadapkan dengan dalam perekonomian
dunia yang tidak menentu, terutama pada tahun
2008 dan 2015. Kondisi ini dapat menjadi
momentum yang baik bagi pemerintah untuk
melaksanakan agenda Redenominasi.
(1)

(2)

Manajemen perubahan top-down yang
berdasar asumsi bahwa jika pembuat
kebijakan merencanakan perubahan dengan
baik, perubahan dapat dilaksanakan dengan
baik. Kendala satu-satunya datang dari
resistensi objek perubahan atau masyarakat
(D’Ortenzio, 2012).
Manajemen perubahan transformasional,
yang mengandalkan pemimpin yang berjiwa
transformasi yang dapat menjadi teladan
serta mengajak masyarakat untuk berpikir
‘outside the box’. Fokus dari manajemen ini
adalah menyediakan lingkungan yang
mendukung
pelaksanaan
perubahan
tersebut.
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Manajemen perubahan strategic yang jika
disederhanakan
adalah
gabungan
manajemen perubahan top-down dan
transformasi. Pola ini berfokus pada
pengenalan perilaku baru dalam masyarakat,
mengijinkan
masyarakat
menyaksikan
sendiri
manfaatnya,
dan
kemudian
berdasarkan
bukti
tersebut
mampu
menginternalisasi perubahan dalam cara
masyarakat melakukan sesuatu (D’Ortenzio,
C, 2012).

Masing-masing pendekatan ini dapat
menjadi efektif tergantung situasi yang ada.
Meskipun demikian, studi menunjukkan bahwa
manajemen
perubahan
top-down
adalah
pendekatan yang paling sering tidak berhasil
(D’Ortenzio,
2012).
Semua
pendekatan
menekankan
pentingnya
kepemimpinan,
komunikasi, dan melibatkan masyarakat dalam
proses perubahan. Oleh karena itu, kunci utama
bagi pemerintah dalam menerapkan Redenominasi
sebagai sebuah kebijakan publik adalah melakukan
matching antara model dengan konteks di
masyarakat (Burnes 1996).
2.6.

Model Manajemen Perubahan dalam
Penerapan Redenominasi
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Studi ini mengadopsi model perubahan
Anderson dan Anderson (Model AA). Model AA
adalah model yang komprehensif dan dirancang
untuk berbagai bentuk perubahan dalam
organisasi, termasuk pemerintahan, karena model
ini mampu menangkap sifat alami dari sebuah
siklus perubahan (Anderson dan Anderson, 2001).
Model ini menyasar tiga bidang perubahan, yaitu:
content;
people;
dan
process.
Penerapan
Redenominasi dengan penggunaan model ini,
dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:




Tahap I: Prepare to Lead the Change, tahap
ini menjelaskan inisiatif perubahan (wake-up
call) atau konsensus dari Kementerian
Keuangan sebagai otoritas fiskal dan Bank
Indonesia sebagai otoritas moneter, akan
adanya
kebutuhan
untuk
kebijakan
Redenominasi.
Pada
tahapan
ini
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia
mengklarifikasi peran, alasan, status upaya
perubahan, dan desired state (hasil yang
diinginkan). Tindakan ini akan memotivasi
masyarakat untuk merangkul perubahan.

Tahap II: Create Organisational Vision,
Commitment
and
Capability,
dalam
pemerintahan tahapan ini berkaitan dengan
penyusunan peraturan dan perundangundangan. Peraturan tersebut digunakan
sebagai dasar hukum dalam membangun





pemahaman tentang apa dan bagaimana
kebijakan
Redenominasi,
komitmen
Pemerintah dan Bank Indonesia serta peran
pihak-pihak lain, momentum, dan kapasitas
yang dibutuhkan untuk berhasil dalam
implementasinya.

Tahap III: Assess the Situation to Determine
Design Requirements, pada tahap ini
pembuat kebijakan menggali informasi yang
mendefinisikan kriteria kesuksesan dari
Redenominasi,
dan
adakah
situasi/kondisi/kebijakan yang telah ada
yang dapat digunakan untuk mendukung
keberhasilan Redenominasi. Keberhasilan
pencapaian tahap ini tergantung pada: (i)
Penciptaan ekspektasi pemahaman yang
jelas; (ii) Penciptaan berbagai skenario
desain yang mempengaruhi perubahan; (iii)
Evaluasi pilihan desain; (iv) Bantuan koreksi
yang dibutuhkan untuk menjaga perubahan
tetap dalam jalur; dan (v) Bantuan dalam
mengidentifikasi daerah-daerah yang perlu
dipantau secara spesifik agar mampu
menyesuaikan diri dengan perubahan.
Tahap IV: Design the Desired State, pada
tahap ini Pemerintah dan Bank Indonesia
merancang solusi organisasional dan budaya
tertentu yang memungkinkan keberhasilan
pencapaian perubahan. Tahap ini adalah
tindak lanjut atas upaya assessment yang
dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini
pembuat kebijakan harus: menciptakan
proses dan struktur yang memfasilitasi
pencapaian desired state; memutuskan
bagaimana visi, strategi, manajerial dan
operasional akan dikelola; memutuskan
apakah akan menggunakan uji coba; dan
memutuskan metode komunikasi yang akan
digunakan.

Tahap V: Analyse the Impact, memfokuskan
pada
analisis
besarnya
dampak
Redenominasi pada keadaan saat ini; dan
memastikan bahwa desired state akan
berfungsi secara efektif.
Penilaian
'magnitude of impact’ dapat dilakukan
dengan menggunakan metode Gap Analysis,
yang akan menyoroti masalah yang timbul
dan merencanakan penanganan terbaik yang
realistis serta memeriksa bagaimana
variabel-variabel perubahan dibangun dan
berinteraksi dari waktu ke waktu.
Tahap VI: Plan and Organise for
Implementation, tahap ini berkaitan dengan
mengidentifikasi tindakan yang dibutuhkan
untuk mencapai desired state dan
mengembangkan master plan Redenominasi.
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Tindakan tertentu ini membutuhkan
kesiapan
pembuat
kebijakan
untuk
mengidentifikasi tindakan yang diperlukan;
mengembangkan master plan; membuat
rencana mengatasi dampak yang timbul dari
desired state; mengintegrasikan rencana
penanganan dampak dan mengidentifikasi
tindakan secara rinci; dan merancang
strategi untuk mempertahankan energi
perubahan.

Tahap VII: Implement the Change Plan,
tahap ini berkaitan dengan upaya
penyesuaian setelah tahap I sampai VI
dilaksanakan. Langkah ini melibatkan proses
memeriksa
kembali
kegiatan
untuk
memastikan perubahan yang berhasil. Pada
tahap ini, Pemerintah dan Bank Indonesia
perlu menyediakan rencana mitigasi seperti:
(i) Rencana penanganan resistensi dan
reaksi masyarakat; (ii) Monitoring dan
mengkoreksi proses implementasi dengan
berfokus pada komunikasi, manajemen
dampak dan rumor; dan kebutuhan
pelatihan dan pembinaan; (iii) Monitoring
dalam rangka perbaikan desired state dengan
memperhatikan pemenuhan persyaratan
desain.

Tahap VIII: Celebrate and Integrate the New
State, tahap ini berkaitan dengan 'perayaan'.
Pembuat kebijakan kelak perlu merayakan
tonggak pencapaian new/desired state untuk
mengintegrasikan seluruh pihak dalam
penguasaan pola pikir dan perilaku baru
yang mendukung kesuksesan new state. Fase
ini berfungsi untuk memberikan energi baru
dalam menikmati perubahan yang terjadi.
Perayaan dapat berupa: pengumuman pers;
edisi newsletter khusus Redenominasi pada
media nasional; dan liputan media.

Tahap IX: Learn and Course Correct, pada
tahap akhir ini pembuat kebijakan perlu
untuk mempersiapkan beberapa hal sepertit:
Mekanisme continuous improvement dari
new
state;
Strategi
evaluasi
dan
pembelajaran
tentang
bagaimana
perancangan proses perubahan; Inisiasi
tindakan
yang
dirancang
untuk
meningkatkan kesiapan dan kemampuan
untuk memfasilitasi perubahan masa depan
setelah kebijakan ini berjalan; dan cut-off
resmi dari proses perubahan dengan
membongkar infrastruktur dan kondisi yang
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2.7.

tidak sesuai dengan kebutuhan new state
atau Redenominasi.

Dampak Redenominasi

Redenominasi, secara teori tidak berdampak
langsung pada perekonomian karena nilai dari
mata uang yang diRedenominasi konstan dan
purchasing power tetap sama (Leijonhufvud, 2000).
Tidak ada dampak real pada perekonomian makro
dan mikro, supply dan demand barang dan jasa
tidak berubah. investasi, pengeluaran pemerintah,
neraca pembayaran dan ekspor hanya akan
mengalami perubahan kosmetik tanpa dampak
ekonomi apapun. Pada tingkat konsumsi rumah
tangga, efek yang mungkin terjadi pada kebiasaan
belanja akan murni psikologis dan tidak akan ada
perbedaan ekonomi antara pra dan pasca
Redenominasi (Ncube, 2007). Namun berbeda jika
berbicara
tentang
lingkungan
moneter.
Redenominasi akan mengurangi jumlah fisik uang
yang beredar walau nilainya tetap sama
(Leijonhufvud, 2000).

Redenominasi juga tidak berpengaruh secara
langsung pada pasar modal. Semua harga saham
akan
dikutip
dengan
nilai
baru
yang
mencerminkan struktur baru, baik di pasar primer
dan sekunder (Hausmann dan Rigobon, 2002).
Karena nilai nominal uang yang digunakan untuk
mengakuisisi saham tersebut akan disesuaikan,
efek total akan menjadi nihil, sehingga membuat
kapitalisasi pasar, omset, nilai-nilai yang
diperdagangkan, dan indikator pasar lainnya
berjumlah sama dengan nilai pra-Redenominasi.
Walau demikian, perlu diwaspadai akan adanya
penurunan aktivitas perdagangan karena investor
akan lebih berhati-hati dan menghindari risiko
bahkan mungkin menjual beberapa saham jika ada
ketidakpastian pada hasil kebijakan Redenominasi
(Hausmann dan Rigobon, 2002).

Di sisi lain, jika diterapkan dan dikelola
dengan baik, Redenominasi dapat meningkatkan
capital inflow. Investor asing dapat lebih percaya
diri pada iklim investasi negara dengan
perbandingan nilai mata uang yang lebih wajar.
Capital inflow ke pasar modal diiringi dengan
ekspektasi return yang lebih baik, dengan asumsi
adanya penurunan inflasi dan peningkatan
kebijakan ekonomi makro, sangat dimungkinkan
(Hausmann dan Rigobon, 2002). Namun, semua ini
adalah efek jangka panjang dan tergantung pada
kemampuan
pemerintah
dalam
mengkonsolidasikan
strategi
penerapan
memeriksa data keuangan, serta mengurangi biaya
timbul akibat penyesuaian paket standar software
yang dibeli oleh perusahaan. Umumnya software
bisnis melaporkan data keuangan dan akuntansi
dalam nilai jutaan atau miliaran, sehingga
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membutuhkan customization untuk memfasilitasi
catatan keuangan di Indonesia, yang membutuhkan
digit hingga puluhan miliar, bahkan APBN
membutuhkan nilai ribuan triliun. Pengurangan
angka nol dapat membatasi tingkat customization
software bisnis, penyederhanaan entry data dan
penyederhanaan pelaporan informasi keuangan
dalam transaksi bisnis maupun anggaran negara.
Namun demikian perlu diingat juga, bahwa
manfaat ini harus dibandingkan dengan biaya
rekonfigurasi software akuntansi dan biaya yang
timbul akibat perubahan prosedur bisnis, dan
biaya pencetakan faktur, tanda terima, dan buku
cek.
2.8.

Strategi Penerapan Redenominasi

Studi ini berfokus pada Strategi Penerapan
Redenominasi sebagai kebijakan publik yang
menuntut perubahan yang dalam skala besar:
Negara. Bank Indonesia (2013) menyampaikan
beberapa hal yang menentukan keberhasilan
Redenominasi, yaitu:
a) Dukungan kuat dari pemerintah, seluruh
lapisan masyarakat, parlemen, dan pelaku
usaha;
b) Landasan hukum yang kuat dalam bentuk
undang-undang yang mengatur Redenominasi;
c) Pemilihan waktu pelaksanaan yang tepat, yaitu
pada saat kondisi makroekonomi stabil, dan
kondisi sosial dan politik kondusif;
d) Masa transisi yang cukup dan sosialisasi
intensif kepada masyarakat agar tidak terjadi
kenaikan harga yang berlebihan akibat
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tindakan pelaku ekonomi yang memanfaatkan
struktur pasar oligopolistik pada beberapa
barang kebutuhan pokok, dan program
Redenominasi tidak dianggap seperti Sanering
pada tahun 1959.

Oleh karena itu, Strategi penerapan
Redenominasi yang sistematis, dan terukur sangat
penting untuk menekan dampak negatif jangka
pendek dan jangka panjang kebijakan ini. Strategi
yang diuji dalam studi ini adalah (1) Sejauh mana
pemahaman masyarakat dalam membedakan
Redenominasi dan Sanering; (2) Penggunaan
pilihan/diversifikasi media komunikasi kebijakan;
(3) Penggunaan electronic cash sebagai sarana
efisiensi pencetakan uang baru dan penyelarasan
dengan program less cash society; dan (4) Strategi
pembulatan yang tidak merugikan masyarakat.

Pemahaman Redenominasi masyarakat
penting
untuk
dinilai
dalam
rangka
meminimumkan dampak rumor Redenominasi
yang tidak benar dan menekan timbulnya
resistensi di masyarakat. Sedangkan feasibility
penggunaan media komunikasi, electronic cash dan
kebijakan pembulatan penting untuk dinilai karena
dengan mengotimalkan ketiga hal tersebut akan
mengakselerasi program Redenominasi serta
mengurangi biaya-biaya baik langsung maupun
tidak langsung. Desain strategi penerapan yang
akan dinilai dalam studi ini dan disinkronisasikan
dengan tahapan pelaksanaan Redenominasi
diilustrasikan
dalam
Gambar
2.2.
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3.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini akan mempersiapkan change design
requirement ketika RUU Perubahan Harga Mata
Uang disahkan, sehingga asumsi yang digunakan
pada studi ini adalah Redenominasi akan
dilaksanakan.
Studi
ini
mempersiapkan
requirement dari tahap ketiga Model AA, yaitu
Assess the Situation to Determine Design
Requirements.
Studi literatur dan analisis deskiptif atas
survei digunakan untuk menggali informasi yang
mendefinisikan kriteria kesuksesan Redenominasi,
dan adakah situasi/kondisi/kebijakan yang telah
ada yang dapat digunakan untuk mendukung
keberhasilannya. Survei dilakukan secara online
melalui web www.surveymonkey.com dengan
teknik sampling: random sampling., dimana
kuesioner disebarkan melalui media broadcast
Whatsapp dan Twitter.

Kuesioner kesiapan penerapan redenominasi
akan menguji beberapa pertanyaan penting dalam
studi ini, yaitu:
a) Sejauh mana pemahaman masyarakat dalam
membedakan Redenominasi dan Sanering?
b) Pilihan/diversifikasi media apa yang sebaiknya
digunakan dalam komunikasi kebijakan?
c) Sejauh mana penggunaan electronic cash dapat
dilakukan sebagai sarana efisiensi pencetakan
uang baru dan penyelarasan dengan program
less cash society? dan
d) Bagaimana sebaiknya strategi pembulatan
yang tidak merugikan masyarakat?
Kuesioner survei yang digunakan dalam
penelitian ini, sebagaimana tampak pada Lampiran
1, didesain untuk mengukur konstruksi persepsi
masyarakat mengenai pemahaman dasar akan
Redenominasi dan preferensi strategi penerapan
Redenominasi.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Karakteristik Responden
Total responden 177 orang, yang terdiri dari
110 laki-laki dan 67 perempuan. Dari jumlah
tersebut 67% tinggal di Ibukota Propinsi dan
sisanya tersebar di kota Non-Ibukota Propinsi.
Responden tersebar di 25 propinsi di Indonesia
dan sebagian berasal dari Luar Negeri. Daerah
Ibukota Jakarta dan Pulau Jawa merupakan
sebaran responden yang paling besar dengan total
keduanya berjumlah 73 responden. Mengingat
jumlah responden yang terbatas, maka tidak ada
proses statistik inferensial digunakan dalam studi
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ini. Selanjutnya, hasil studi ini dapat digunakan
sebagai pre-eliminary study.

Mayoritas responden survey ini berusia
antara 25 sampai dengan 34 tahun dengan jumlah
total 114 orang, serta merupakan lulusan
D3/D4/S1, dengan jumlah total 130 orang. Dari sisi
pekerjaan responden, sebagian besar merupakan
Pegawai Negeri Sipil dengan total 60% dari
responden dan diikuti oleh Pegawai Swasta dengan
total 24 %. 48 % dari responden memiliki
pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan
laporan keuangan sedangkan 52 % tidak. Lampiran
2 memberikan gambaran ringkas mengenai
karakteristik-karakteristik ini.
4.2. Pemahaman terhadap Redenominasi

Menilai pemahaman masyarakat mengenai
Redenominasi
penting
mengingat
sejarah
kebijakan mata uang Indonesia. Setidaknya ada
tiga kebijakan mata uang yang pernah dialami
Indonesia, yaitu (1) “Gunting Syafruddin” awal
tahun 1950; (2) Sanering pada 25 Agustus 1959;
dan (3) Redenominasi pada 13 Desember 1965
(Bank Indonesia, 2005).
Kebijakan “Gunting Syafruddin” dilakukan
dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua,
bagian kanan dan kiri. Bagian kiri tetap menjadi
alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh
dari nilai nominal yang tertera, sedangkan bagian
kanan ditukarkan dengan obligasi pemerintah yang
dapat dicairkan beberapa tahun kemudian (Bank
Indonesia, 2005). Kebijakan ini dilakukan untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar di
masyarakat. Selanjutnya, Kebijakan Sanering 1959
dilakukan dengan menurunkan nilai uang kertas
pecahan besar, Rp 1000 dan Rp 500, menjadi 10%
dari nilai yang tertera. Sanering bertujuan untuk
mengurangi jumlah uang beredar yang melonjak
akibat kebijakan fiskal ekspansif yang dibiayai
dengan pencetakan uang (Bank Indonesia, 2005).

Kedua kebijakan tersebut di atas berpengaruh
langsung pada nilai uang yang dipegang oleh
masyarakat, ini sangat berbeda dengan kebijakan
Redenominasi yang akan dilakukan. Redenominasi
saat ini akan mirip dengan kebijakan
Redenominasi pada tahun 1965. Pada waktu itu,
pemerintah menerbitkan pecahan dengan desain
baru Rp 1 dengan nilai atau daya beli setara
dengan Rp 1000 lama. Kebijakan ini dilaksanakan
berdasarkan Penetapan Presiden No. 27 Tahun
1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kesatuan
moneter bagi seluruh wilayah Republik Indonesia,
termasuk provinsi Irian Barat. Pada kebijakan
Redenominasi ini tidak ada nilai uang yang
dikurangi hanya struktur nilai uang baru yang
diperkenalkan.
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Namun, saat ini jumlah penduduk, Lembaga
Keuangan, dan transaksi bisnis telah mengalami
lonjakan yang sangat tinggi jika dibandingkan
dengan tahun 1965. Oleh karena itu, kedalaman
pemahaman masyarakat terhadap bagaimana
kebijakan Redenominasi dan dampaknya sangat
penting untuk menekan dampak rumor dan
kekisruhan dalam masyarakat. Ada 5 (lima)
pernyataan utama yang digunakan untuk
mengkonfirmasi aspek pemahaman mengenai
Redenominasi dalam studi ini, sebagaimana
dijelaskan pada Pernyataan A1 s.d A5, Bagian A,
Lampiran 1.
Hasil survei pada Grafik 4.1 menunjukkan
tingkat pemahaman responden akan Redenominasi
cukup baik. Sebanyak 84% responden memahami
Redenominasi sebagai proses penulisan mata uang
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dengan skala lebih kecil. Pernyataan ini cukup
konsisten dengan pernyataan konfirmasi, dimana
hanya 27% responden yang setuju apabila
Redenominasi dipahami sebagai proses penulisan
mata uang dengan skala lebih besar. Terdapat
peningkatan responden yang ragu-ragu dari 5% ke
13% di antara kedua pernyataan tersebut.
Selanjutnya, 68% responden tidak setuju
Redenominasi akan mengurangi nilai dari rupiah.
Hal ini diperkuat dengan pernyataan konfirmasi
dimana 89 % responden mamahami Redenominasi
hanya mengurangi jumlah 0 namun tidak
mempengaruhi nilai mata uang. Empat pernyataan
di atas juga konsisten dengan pernyataan
konfirmasi mengenai kesiapan responden jika
kebijakan Redenominasi akan dilaksanakan.
Sebanyak 91% responden menyatakan diri siap
apabila Redenominasi dilaksanakan.
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Hasil ini menggambarkan secara umum
pemahaman Redenominasi di antara responden
cukup baik dan sedikit resistensi dalam menyikapi
Redenominasi. Kemungkinan besar ini dipengaruhi
oleh distribusi usia responden yang dominan
berada dalam rentang 18 s.d 24 tahun, 25 s.d 33
tahun dan 34 s.d 44 tahun. Ini berpengaruh besar
karena kebijakan Sanering 1959 berjarak waktu 57
tahun dengan saat ini. Artinya, kemungkinan besar
masyarakat yang memiliki bayangan atau
perbandingan Redenominasi dengan Sanering
tahun 1959 hanya masyarakat yang berusia 60
tahun ke atas. Akan tetapi, untuk masyarakat
rentang usia 18 s.d 44 tahun, pemahaman
Redenominasi dapat disegarkan kembali karena
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tidak ada pengaruh pengalaman kebijakan mata
uang yang dialami langsung.

Data jumlah penduduk Indonesia berdasar
Piramida Penduduk tahun 2010 pada Grafik 4.2
dan Proyeksi 2010 – 2019 pada Grafik 4.3 (Badan
Pusat Statistik, 2010) menunjukkan distribusi usia
masyarakat Indonesia secara umum mirip dengan
distribusi usia responden. Usia 18 s.d 44 tahun
menjadi usia yang dominan, dimana pengalaman
kebijakan mata uang belum dialami oleh kelompok
usia ini. Hal ini dapat mendukung kebijakan
Redenominasi dimana pemahaman atas apa dan
bagaimana Redenominasi dapat disampaikan,
dengan sedikit sekali pengalaman kebijakan.
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4.3. Optimalisasi Kartu Uang Digital dalam

penerapan Redenominasi
Kebutuhan pencetakan uang baru adalah
konsekuensi pelaksanaan Redenominasi. Biaya
cetak uang yang dibutuhkan Bank Indonesia tiap
tahun cukup tinggi. Biaya pencetakan uang “hanya”
untuk menggantikan uang kartal yang lusuh/rusak
yang beredar di masyarakat, membutuhkan ratarata Rp 2 triliun rupiah setiap tahun (Harian Terbit,
2014). Grafik 4.4 menjelaskan beban sistem
pembayaran tunai Bank Indonesia terkait
perencanaan, pengadaan dan pencetakan uang
periode 2006-2015. Terlihat perkembangan biaya
pencetakan yang cukup tinggi dari tahun 2014 ke
tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh tingginya
kebutuhan uang kertas, sedangkan uang kertas
lebih mahal daripada uang logam. Mahalnya biaya
pembuatan uang kertas dikarenakan banyaknya
fitur pengaman pada cetakannya (Republika,
2016). Tingginya biaya pencetakan uang tersebut
menciptakan satu celah kesempatan dimana
peranan kartu uang digital dapat lebih
dioptimalkan.

Hasil Survei pada Grafik 4.4 menunjukkan
preferensi responden terhadap penggunaan kartu
uang digital cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari
84% dari responden yang memiliki kartu uang
digital merasa penggunaannya cukup mudah. 84%
dari responden juga cenderung memilih membayar
transaksi menggunakan uang digital jika
dimungkinkan. Namun, tantangan yang perlu
dipertimbangkan adalah sebaran penggunaan
kartu uang digital di daerah. Survei menunjukkan
bahwa 70 % konsentrasi kepemilikan kartu uang
digital berada di Pulau Jawa dan Jakarta. Hal ini
cukup wajar mengingat transaksi-transaksi fixedpayment yang difasilitasi oleh electronic cash
seperti Jalan Tol, Parkir, serta Transportasi massal
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seperti KRL, dan TransJakarta/ TransJogja/
TransSemarang masih dominan terdapat di Jawa.

Tantangan lain penggunaan uang digital
adalah ketersediaan ATM dan keterikatan uang
digital dengan bank penerbit uang digital. Hal ini
terlihat dari hanya sekitar 50% responden yang
menyatakan bahwa ketersediaan ATM akan
membuat mereka mengisi uang digital daripada
mengambil uang tunai. Keterikatan uang digital
juga dianggap membatasi transaksi, yang terlihat
dari 52% responden yang merasa demikian.

Bank Indonesia perlu mempertimbangkan
untuk mengatur agar kartu uang digital tidak
terikat bank penerbit. Misal: Brizzi yang
diterbitkan oleh BRI dapat di top-up di ATM BCA.
Hal ini akan meningkatkan kemampuan konsumen
lintas bank untuk memiliki kartu uang digital tanpa
diiringi kewajiban membuka rekening pada bank
penerbitnya. Ini akan meningkatkan kepemilikan
kartu uang digital, yang pada akhirnya akan
meningkatkan transaksi electronic cash di
Indonesia. Penggunaan uang elektronik dapat
dioptimalkan untuk menekan penggunaan uang
fisik secara berlebihan. Seiring penambahan
pengguna kartu uang digital, Bank Indonesia dan
Otoritas Jasa Keuangan dapat memikirkan strategi
lanjutan dimana lebih banyak transaksi keuangan
memanfaatkan uang digital. Ini dapat dilakukan
dengan memperluas merchant, dan penyediaan alat
scan kartu uang digital bagi pelaku usaha.

Pada
penerapan
Redenominasi,
Bank
Indonesia dan pemerintah dapat bekerjasama
dengan perbankan nasional, Kementerian, BUMN
dan Perusahaan Swasta untuk menjadikan
registered electronic cash menjadi sebuah
kebijakan dalam pembayaran transaksi yang lebih
banyak, dengan mengeluarkan penyesuaian
terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor
16/8/PBI/2014. Penyesuaian Peraturan Bank
Indonesia dapat dilakukan untuk menyelaraskan
ketentuan Uang Elektronik dengan program
Redenominasi serta memperluas jangkauan
layanan Uang Elektronik untuk mendukung
Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui
penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD).
Dengan sinkronisasi program layanan keuangan
digital atau transaksi cashless dengan kebijakan
Redenominasi, produk kartu uang digital seperti:
tap cash BNI, e-money Bank Mandiri, brizzi BRI,
flazz BCA, ataupun kartu multitrip commuter line
dan
transjakarta
dapat
menjadi
sarana
meminimumkan
transaksi
tunai
yang
membutuhkan keberadaan uang kartal, dan pada
akhirnya dapat menekan biaya pencetakan uang
tunai.
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penduduk di Indonesia adalah pengguna internet
aktif. Dari angka tersebut, 90% adalah pengguna
aktif social media dan 75% menggunakan ponsel
untuk mengakses social media. Pengguna internet
aktif tumbuh sebesar 15% dibanding tahun 2015,
sedangkan pengguna aktif social media tumbuh
sebesar 10% tiap tahunnya.
Jika dilihat
berdasarkan data demografi usia di Indonesia yang
menunjukkan tingginya usia 10-14 tahun, terdapat
potensi pertumbuhan pengguna Internet di masa
2-7 mendatang (Badan Pusat Statistik, 2010).

4.4. Media Komunikasi Kebijakan
We are Social (2016) dalam laporannya,
menunjukkan 88 Juta jiwa atau 34% dari jumlah
mengandalkan media cetak dan media elektronik
sebagai sumber informasi kebijakan publik. Yang
terakhir, sekitar 25% responden menggunakan
Youtube sebagai sarana informasi kebijakan publik.
Hasil ini menunjukkan bahwa variasi media
komunikasi
perlu
dipertimbangkan
dalam
sosialisasi Redenominasi agar lebih efektif
menjangkau masyarakat Indonesia. Gambar 4.1
tentang urutan preferensi media komunikasi
kebijakan menurut responden memperjelas hal ini.

Ahn (2014) menjelaskan bahwa lingkungan
informasi masyarakat masa kini telah berubah, dan
menciptakan generasi baru dengan karakteristik

Hasil survei pada Grafik 4.5 konsisten dengan
hal tersebut, dimana responden semakin mandiri
dalam mencari informasi mengenai kebijakan
publik dan lebih memilih pemanfaatan internet
sebagai sarana mendapatkan informasi. Sekitar 82
% responden menyatakan akan mencari sendiri
informasi kebijakan publik yang berkaitan dengan
dirinya dengan menelusurinya di Google. Sekitar
50% responden mengandalkan social media dan
seminar/sosialisasi dalam mencari informasi
kebijakan publik. Sekitar 70 % responden masih

pengolahan informasi yang khas. Karakteristik ini,
diantaranya: (1) Masyarakat kini umumnya
memilih menggunakan banyak potongan memori
jangka pendek daripada memori jangka panjang;
(2) Masyarakat menjadi lebih emosional ketika
gambar digunakan dalam komunikasi; dan (3)
Gambar dan emosi berdampak yang lebih besar
pada persepsi orang dari argumen logis
berdasarkan fakta obyektif dan data (Ahn, 2014).
Ini berarti, perubahan juga perlu terjadi pada cara
pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat.
Komunikasi kebijakan yang efektif di era overload
informasi
perlu
efisiensi
content
untuk
memfasilitasi perilaku pengolahan informasi yang
baru.

Saat ini individu lebih memilih pesan singkat
pesan yang panjang dan memilih gambar dan klip
video daripada teks tertulis (Ahn 2012).
Peningkatan pesat penggunaan media broadcast
whatsapp
sebagai
sarana
penyampaian
pengumuman
kebijakan
yang
mendesak
mencerminkan kecenderungan ini. Artikel panjang
surat kabar juga telah kehilangan peminatnya,
terlihat dari media online yang semakin sering
membuat artikel pendek atau memecah artikel
panjang menjadi beberapa artikel pendek.
Besarnya pengguna Facebook, Twitter, dan
Whatsapp adalah peluang untuk pemanfaatan viral
broadcast sebagai sarana sosialisasi Redenominasi.
Selanjutnya informasi tersebut diharapkan dapat
berkembang secara word of mouth bagi pengguna
pasif atau non-internet user. Tentu saja keberadaan
media massa seperti Televisi, radio, koran, dan
majalah, tidak dapat diabaikan.
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Preferensi terhadap pesan singkat juga meningkat
seiring dengan preferensi terhadap gambar dan
klip video. Munculnya YouTube dan Instagram
menegaskan kecenderungan ini. Seperti ungkapan
"a picture worth a thousand words", gambar dan
video informasi sangat berguna dalam lingkungan
overload informasi seperti saat ini. Menonton klip
Youtube dan membaca infografis adalah kegiatan
mencari informasi yang relatif sederhana
dibandingkan membaca. Menonton video dan
membaca infografis mengurangi kebutuhan untuk
keterampilan keaksaraan dan waktu yang panjang
untuk mencerna informasi.

Hal ini memberikan insight dalam hal
komunikasi publik pemerintah: Dalam era
informasi overload, komunikasi pemerintah akan
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memiliki “pesaing” seperti bisnis dan organisasi
nirlaba dalam mendapatkan perhatian masyarakat
secara efektif. Ini menjadi tugas yang sulit jika
pemerintah
mencoba
untuk
menjangkau
masyarakat hanya dengan dokumen dan
pengumuman resmi yang panjang, serta berfokus
hanya pada fakta dan data, sementara masyarakat
dibombardir dengan headline dan iklan yang eyecatching. Pemerintah harus terlibat aktif dalam
marketing kebijakan, teknologi komunikasi video
serta pembuatan infografis yang berorientasi pada
informasi
yang
padat
dan
sederhana.
Menyesuaikan strategi komunkasi kebijakan
pemerintah untuk lingkungan overload informasi
menjadi sangat penting untuk demi suksesnya
implementasi kebijakan redenominasi.

4.5. Preferensi Pembulatan.
Harga adalah atribut produk yang paling
penting dan berpengaruh. Beberapa studi dalam
ekonomi dan keuangan menunjukkan digit harga
tertentu mempengaruhi perilaku pembeli dan
penjual. Contoh, adanya clustering berkisar angka
akhir 0 dan 5 pada pasar emas, saham, mata uang
asing, real-estate, obligasi berjangka, dan minyak
berjangka (Sonnemans, 2006; Sopranzetti & Datar,
2002). Clustering harga ini memiliki beberapa
penjelasan, diantaranya adalah bahwa orang lebih
suka nilai yang dibulatkan daripada yang tidak
dibulatkan (Mitchell, 2001; Sonnemans, 2006).
Namun, preferensi untuk harga yang dibulatkan
belum cukup jelas dengan adanya preferensi yang

tinggi untuk angka akhir 9 pada harga produk ritel
(Nguyen, et.al 2007). Dalam Redenominasi,
pembulatan adalah hal yang penting untuk
dipertimbangkan agar tidak merugikan konsumen.

Preferensi masyarakat terhadap pembulatan,
dalam studi ini, diuji dengan meminta responden
untuk membulatkan 3 digit terakhir dalam 6 angka
yang disajikan dalam survei. Informasi panduan
yang diberikan adalah “1.000 adalah 1”, namun
dalam pilihan jawaban disisipkan angka 0,5
sehingga ada 3 pilihan pembulatan: (a) pembulatan
ke bawah: 0; (b) pembulatan ke tengah (0,5), atau
(c) pembulatan ke atas: (1).
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Enam angka ini adalah 3 pasang angka
dengan jumlah digit yang berbeda yang saling
mengkonfirmasi
perhitungan
psikologis
masyarakat terhadap 3 digit akhir dalam angka
tersebut, sebagaimana tampak pada Gambar 4.2.
Asumsi yang digunakan adalah responden akan
membulatkan ke angka dengan jarak terdekat
(*arah panah merah). Pasangan angka serta
penjelasan jarak konfirmasi, sebagai berikut:

a) 1.463 dan 17.517, kedua angka ini berjarak
17 poin dari 500. Dengan asumsi tersebut di
atas, responden akan membulatkan ke angka
terdekat 1.463 menjadi 1,5 dan 17.517 ke
17,5.
b) 237.309 dan 2.788.809, kedua angka ini
berjarak 309 poin dari 0 dan dari 5. Dengan
asumsi tersebut di atas, responden akan
membulatkan ke angka terdekat 237.309
menjadi 237,5 dan 2.788.809 menjadi 2.789.
c) 85.995.078 dan 487.559.922, kedua angka ini
berjarak 78 poin dari angka 0 dan angka 100.
Dengan asumsi tersebut di atas, responden
akan membulatkan ke angka terdekat
85.995.078 menjadi 85.995 dan 2.788.809
menjadi 487.560.

Tabel 4.1 menunjukkan hasil yang menarik.
Dari 6 angka yang ada, terlihat tiga angka yang
dominan arah pembulatannya, yaitu (1)
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487.559.922; (2) 85.995.078; (3) 2.788.809,
dengan jumlah responden berkisar pada 90%
sepakat dengan arah pembulatan pada 3 angka
tersebut. Namun, untuk tiga angka berikut: (1)
237.309; (2) 17.517; dan (3) 1.463, walaupun
terlihat mayoritas arah pembulatan tidak ada
dominasi yang besar. Perbandingan antara orang
yang memilih rata-rata adalah 70 : 30. Terlihat
masih cukup signifikan jumlah responden yang
menggunakan aturan pembulatan ke bawah untuk
desimal 5 kebawah dan pembulatan ke atas untuk
desimal di atas 5.

Pembulatan perlu dipertimbangkan untuk
mengelola inflasi jangka pendek yang mungkin
terjadi ketika para produsen/penyedia barang dan
jasa menyesuaikan nilai baru akibat redenominasi.
Meletakkan nilai pembulatan tengah (Desimal 0,5
atau 50 Sen) diharapkan dapat membatasi
produsen
yang
nakal
yang
menerapkan
pembulatan ke atas yang terlalu jauh semisal dari
17.259 dalam Rupiah Lama menjadi 18 Rupiah
baru. Dengan adanya nilai tengah, diharapkan
angka tersebut dibulatkan ke 17 atau 17 Rupiah 50
Sen. Penerapan pembulatan tengah juga dapat
membuat nilai pecahan sen yang harus dicetak
dapat lebih terprediksi karena semua nilai
kemungkinan besar dapat dibulatkan ke tengah
(50 sen).
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5. KESIMPULAN DAN SARAN
Pelaksanaan Redenominasi perlu didukung
dengan strategi manajemen perubahan. Desain
strategi
yang
diuji
pada
studi
ini
mempertimbangkan
pemahamaan
terhadap
Redenominasi, optimalisasi kartu uang digital,
media komunikasi kebijakan, dan preferensi
pembulatan
masyarakat.
Hasil
survei
menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat
terhadap Redenominasi sangat baik. sebagian
besar
responden
mampu
membedakan
Redenominasi dan Sanering. Hal ini disebabkan
oleh demografi usia responden yang tidak
mengalami langsung Sanering. Ini dapat menjadi
momentum yang baik dalam pelaksanaan
redenominasi mengingat komposisi demografi ini
tidak akan banyak berubah dalam 6 hingga 8
tahun ke depan.

Upaya optimalisasi Kartu Uang Digital dalam
penerapan Redenominasi dinilai cukup feasible.
Hal ini ditunjukkan oleh persepsi kemudahan
penggunaan uang digital pada responden yang
menggunakan. Tantangan dalam mengoptimalkan
kartu uang digital adalah ketersediaan mesin
ATM, ketersediaan merchant kartu uang digital,
dan keterikatan bank penerbit. Ketersediaan
Mesin ATM mendorong masyarakat untuk
menggunakan uang tunai. Bank Indonesia perlu
mempertimbangkan untuk mengatur agar kartu
uang digital tidak terikat bank penerbit. Hal ini
akan meningkatkan jumlah pemegang kartu uang
digital, meningkatkan transaksi electronic cash
dan menekan penggunaan uang fisik secara
berlebihan. Ini akan mendukung efisiensi
pencetakan uang baru untuk kebutuhan
Redenominasi
Pemerintah perlu menyesuaikan pola
komunikasi kebijakan publik dengan karakteristik
komunikasi masyakarat. Media Komunikasi
Kebijakan harus memaksimalkan efisiensi content
seperti: memaksimalkan infografis via media
sosial, dan menggunakan video Redenominasi.
Hasil survey menunjukkan bahwa variasi media
komunikasi perlu dipertimbangkan dalam
sosialisasi Redenominasi agar lebih efektif
menjangkau masyarakat Indonesia. Pemerintah
harus terlibat aktif dalam marketing kebijakan,
dan
menyesuaikan
strategi
komunikasi
kebijakannya mengantisipasi perilaku pengolahan
informasi masyarakat yang baru dalam
lingkungan overload informasi.

Aturan mengenai nilai pembulatan perlu
dipertimbangkan untuk mengelola inflasi jangka
pendek. Meletakkan nilai pembulatan tengah
(Desimal 0,5 atau 50 Sen) diharapkan dapat
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membatasi
produsen
yang
nakal
yang
menerapkan pembulatan ke atas yang terlalu jauh.
Hasil survey menunjukkan masih cukup signifikan
responden yang menggunakan aturan pembulatan
ke bawah untuk desimal 5 kebawah dan
pembulatan ke atas untuk desimal di atas 5.
Dengan adanya nilai tengah, diharapkan
pembulatan yang terlalu jauh dapat dibatasi dan
pencetakan nilai dapat lebih terprediksi karena
semua nilai kemungkinan besar dapat dibulatkan
ke tengah (50 sen).
Keterbatasan studi ini adalah pada jumlah
responden yang cukup terbatas. Rekomendasi
dari studi ini adalah studi lanjutan untuk
mendesain strategi khususnya untuk memutuskan
adanya uji coba pada daerah tertentu. Ini dapat
dilakukan dengan melakukan survey yang
dikoordinir oleh Kantor Cabang Bank Indonesia di
Provinsi. Dengan sampel yang lebih banyak
penilaian strategi ini dapat lebih komprehensif
dan dapat lebih terukur waktu pelaksanaan dan
potensi kesuksesannya.
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ABSTRAK
For public institutions, human resource management is key to providing better
public services. Therefore, exploration of factors, which may affect job
satisfaction of employees, is necessary to ensure organization’s goal has been
achieved. This study aims to examine various factors relating to employee’s
satisfaction level pertaining to job relocation policy, wherein this policy is being
implemented by the Directorate General of Treasury. 178 employees working at
the DG of Treasury were taken as sample respondents . Questionnaires were used
as a quantitative measurement to determine the correlation between job
relocation factors and job satisfaction levels. The factors are future career
advancement, compensation and organizational supports, location preference,
family consideration and socio-cultural issues. The findings show that
compensation and organizational supports have a salient effect on job
satisfaction level, while location preference and socio-culture, statistically, have a
significant affect on job satisfaction at a moderate level. Thus, this study has an
implication on how to formulate a proper job relocation policy, especially for
public institutions.
Bagi organisasi publik seperti institusi pemerintahan, mengatur Sumber Daya
Manusia adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang
lebih baik. Oleh karena itu, menginvestigasi faktor-faktor apa saja yang dapat
mempengaruhi kepuasan kerja para pegawai diperlukan untuk memastikan
tercapainya tujuan organisasi yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan
pegawai terkait kebijakan relokasi kerja, salah satu kebijakan dalam
pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPb). Sample dari 178 responden pegawai DJPb digunakan.
Kuesioner digunakan sebagai alat metode pengukuran kuantitatif untuk
mengukur hubungan antara faktor-faktor terkait relokasi kerja serta tingkat
kepuasan pegawai. Faktor – faktor tersebut antara lain : peningkatan karir,
kompensasi dan dukungan organisasi, preferensi lokasi, pertimbangan
keluarga serta sosialkultural. Hasil penelitian menunjukan bahwa kompensasi
dan dukungan organisasi merupakan faktor terpenting dalam menentukan
tingkat kepuasan kerja, sedangkan preferensi lokasi dan aspek sosial kultural
secara statistik mempengaruhi kepuasan kerja pada tingkat yang “moderat”.
Selanjutnya,
penelitian
ini
dapat
berdampak
pada
bagaimana
memformulasikan kebijakan relokasi kerja yang tepat, terlebih lagi bagi
institusi pemerintahan.

1

artikel ini adalah versi pendek dari thesis yang berjudul The impact of job relocation policy on the employees’ job
satisfaction perception : The case of Directorate General Of Treasury of The Republic of Indonesia di Universitas
Internasional Jepang
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penerapan kebijakan yang efektif dalam
manajemen SDM sangatlah penting. Namun, tidak
semua orang dapat merasa puas dengan penerapan
kebijakan-kebijakan tersebut. Cara dimana sebuah
organisasi, baik itu organisasi publik atau swasta,
menerapkan kebijakan tertentu dapat memiliki
dampak terhadap performa organisasi tersebut
(Beauregard & Henry, 2009). Pada divisi atau
bagian yang bertanggung jawab atas penempatan
pegawai, menempatkan pegawai yang tepat pada
posisi jabatan yang tepat memang cukup sulit,
terlebih lagi ketika hal tersebut dilakukan oleh
organisasi besar nasional. Menurut Rainey (2010),
“semakin besar ukuran sebuah organisasi,
tantangan terhadap manajemen SDM akan lebih
besar; dengan demikian, para pengambil
keputusan dalam organisasi wajib memiliki
kemampuan manajemen SDM yang lebih tinggi”
(hal. 51).

Berdasarkan kebutuhan pegawai, pembuat
kebijakan dan pengelola SDM selayaknya
melakukan upaya yang sangat serius dalam rangka
menelaah kebutuhan dan kapasitas para
pegawainya, berikut kepuasan kerja mereka.
Ketika suatu organisasi meminta integritas dan
profesionalisme, tanpa memberikan perhatian
yang cukup terhadap kehidupan pribadi para
pegawainya, hasilnya dapat berujung pada konflik
antara pekerjaan dan kehidupan pribadi para
pegawai (Qu & Zhao, 2009). Sebagai tambahan,
organisasi harus memberikan perhatian lebih
terhadap dampak dari pengelolaan SDM dan
kebijakan terkait SDM mereka terhadap kehidupan
para pegawai secara menyeluruh, baik dalam
bentuk menetapkan kebijakan yang tepat atau
menciptakan dukungan yang memadai dalam
rangka memecahkan dan meminimalisasi dampak
negatif kebijakannya (Riemer, 2000). Oleh karena
itu, strategi yang efektif untuk mengelola para
pegawai meliputi penempatan tujuan strategis
organisasi pada program-program dan kebijakan
yang konsisten dan terintegrasi (Mello, 2006).

DJPb merupakan
salah
satu instusi
pemerintahan terbesar di Indonesia yang memiliki
kantor-kantor unit vertikal di setiap provinsi dan
pegawai dalam jumlah yang cukup besar. Oleh
karena itu, DJPb menjalankan kebijakan relokasi
kerja (mutasi) dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas para pegawainya, selain
itu juga sebagai sarana pengetahuan bagi para
pegawai mengenai insitusi mereka dan para
pemangku kepentingan (Bagian SDM DJPb, n.d).
Bagian SDM suatu organisasi melaksanakan
kebijakan tersebut dalam rangka memenuhi
kebutuhan organisasi akan SDM di daerah tertentu
dimana di sana membutuhkan SDM yang mumpuni,
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selain itu kebijakan ini juga dalam rangka
peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai
sebagaimana yang disampaikan oleh Ortega
(2006).

Terdapat banyak penelitian terkait hubungan
antara kebijakan relokasi kerja dan kepuasan kerja
pegawai dalam suatu organisasi. Akan tetapi, tidak
banyak penelitian dimaksud yang dilaksanakan
pada institusi pemerintah karena para pegawai
negeri sipil biasanya tidak/kurang memiliki hak
untuk menolak penugasan di tempat kerja yang
baru, walaupun tempat kerja tersebut tidak sesuai
dengan harapan dan keinginan mereka. Sebagai
tambahan, tidak banyak pula penelitian yang
mengangkat tema mengenai hubungan antara
relokasi dan kepuasan kerja para pegawai pada
negara-negara berkembang di Asia. Padahal,
negera-negara tersebut masyarakatnya lebih
majemuk serta memiliki latar belakang dan nilainilai masyarakat yang berbeda antara satu dengan
yang lain dibanding dengan negara-negara di
belahan dunia lainnya. Oleh karena itu, penelitian
ini berusaha mengidentifikasi dan mengukur
pengaruh variabel-variabel terkait kebijakan
relokasi terhadap tingkat kepuasan kerja pegawai
negeri
sipil
pada
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan gambaran hubungan kedua variable
tersebut, dilihat dari beberapa aspek, pada
pegawai instansi pemerintahan di sebuah negara
berkembang.
Penelitian ini juga akan menjelaskan aspekaspek terkait kebijakan relokasi yang dapat
mempengaruhi tingkat kepuasan kerja para
pegawai. Pengetahuan tersebut sangat diperlukan
oleh para pengambil kebijakan pada bagian
pengelolaan SDM, sama halnya dengan pihak yang
memiliki otoritas dalam menentukan dan
mengambil
kebijakan
terkait
pelaksanaan
kebijakan relokasi atau mutasi kerja. Setelah
memahami aspek-aspek yang memiliki pengaruh
cukup besar terhadap kehidupan personal para
pegawai serta tingkat kepuasan kerja mereka, para
pengambil kebijakan dapat membuat rancangan
kebijakan relokasi yang lebih baik serta
implementasi kebijakan yang lebih efektif dan
efisien.
1.2 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini mencoba membahas bagaimana
kebijakan relokasi pegawai yang berjalan saat ini
mempengaruhi tingkat kepuasan kerja para
pegawai. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan
untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang dapat
mempengaruhi keputusan dan kesiapan para
pegawai dalam menerima penugasan mutasi ke
tempat kerja yang baru, tetapi tetap memiliki
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kepuasan yang tinggi. Pertanyaan penelitian ini
sebagai berikut :
1.

2.
3.

dengan mempertimbangkan peningkatan
karir di masa depan serta dukungan dari
organisasi, bagaimana persepsi para
pegawai terhadap kebijakan relokasi yang
dapat mempengaruhi kepuasan kerja
mereka?
dengan mempertimbangkan dukungan
keluarga
dan
kehidupan
pribadi,
bagaimana
persepsi
para
pegawai
terhadap kebijakan relokasi yang dapat
mempengaruhi kepuasan kerja mereka?
dengan mempertimbangkan kompetensi
sosialkultural dan kehidupan sosial,
bagaimana
persepsi
para
pegawai
terhadap kebijakan relokasi yang dapat
mempengaruhi kepuasan kerja mereka?

2. KERANGKA
TEORI
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

DAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu : (1) relokasi kerja sebagai variable
independen, yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Faktor – faktor tersebut antara lain :
relokasi kerja untuk peningkatan karir, dukungan
organisasi terhadap kebijakan relokasi, lokasi
kantor, dukungan keluarga, dan kehidupan sosial
pegawai. (2) kepuasan kerja sebagai variabel
dependen, dalam hal ini tingkat kepuasan pegawai
pada posisi mereka saat ini dalam dunia kerja.
Semua variabel-variabel yang digunakan tersebut
berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu dan
telah teruji untuk mewakili dan menggambarkan
penelitian atas topik serupa.
2.1. Relokasi kerja (mutasi)

Menurut Ericson dan Ortega (2006), terdapat
tiga alasan utama mengapa sebuah organisasi
memutuskan untuk melaksanakan kebijakan
mutasi bagi para pegawainya. Pertama, Mutasi
sebagai media pembelajaran para pegawai.
Organisasi yang menjalankan kebijakan mutasi
berharap agar para pegawainya dapat lebih
mumpuni dalam banyak hal serta memiliki
kapabilitas yang lebih apabila mereka sering
berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau
satu posisi ke posisi lain karena beragam
pengalaman tersebut dapat membentuk mental
serta meningkatkan wawasan mereka akan banyak
hal. Lebih lanjut, dengan sering dimutasi, para
pegawai akan memiliki wawasan yang lebih luas,
tidak hanya dari sisi pekerjaan dan organisasi,
tetapi juga wawasan mengenai lingkungan dan
masyarakat sekitar.
Kedua, “Sarana pembelajaran bagi atasan”. Hal
ini berarti bahwa kebijakan mutasi pegawai
dengan memindahkan para pegawai dari satu
tempat ke tempat lainnya atau satu posisi jabatan

ke posisi lainnya secara periodik, atasan dapat
mempelajari kelebihan dan kekurangan dari
bawahannya. Kemudian, relokasi atau rotasi
jabatan dapat memberikan gambaran yang lebih
jelas dan komprehensif mengenai kemampuan
pegawai dalam jabatan tertentu dan spesialisasi
yang dimilikinya. Lebih lanjut lagi, Ortega (2000)
menyatakan bahwa rotasi pekerjaan dapat
memudahkan para atasan untuk mengetahui
pegawai yang kira-kira cocok untuk menempati
posisi atau jabatan tertentu serta parameter
keahlian yang perlu dimiliki agar seorang pegawai
dapat menunjukkan kinerja terbaik mereka.
Landau, Shamir dan Arthur (1992) menegaskan
bahwa implementasi relokasi dapat memberikan
manfaat dalam bentuk “mempertahankan formasi
pegawai yang sesuai, mencegah pengurangan
pegawai (bagi swasta), dan mengembangkan
pengelolaan pegawai.” (hal. 667).
Alasan ketiga yang dikemukakan oleh Erocson
dan Ortega (2006) terkait kebijakan mutasi adalah
berupa “sarana motivasi bagi pegawai”. Dalam
sudut pandang ketiga ini, rotasi kerja merupakan
salah satu cara dalam rangka membuat kondisi
lingkungan pekerjaan yang lebih menyenangkan
bagi para pegawai. Dengan kata lain, rotasi dan
relokasi bisa menjadi alat penyegaran dan
menghilangkan kejenuhan akan rutinitas pekerjaan
sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan istilah “mutasi”
berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan
nomor 39 Tahun 2009. Disebutkan bahwa relokasi
kerja atau “mutasi” adalah perpindahan lokasi
pegawai dengan mempertimbangkan posisi
pekerjaan dan karir sesuai pola mutasi dan
kebutuhan organisasi. Dengan kata lain, DJPb dapat
menugaskan para pegawainya untuk pindah dari
satu kantor ke kantor lainnya pada wilayah yang
berbeda secara periodik. Definisi ini sesuai dengan
formula Pinder dan Walter (1984) yang
menyatakan bahwa relokasi atau rotasi kerja dapat
diartikan sebagai “penugasan ulang secara
permanen yang meliputi perpindahan pegawai
dalam lingkup satu organisasi dari satu lokasi
operasi (kantor) ke lokasi kantor lainnya” (hal.
188). Pola relokasi mengikuti kebutuhan dan
prioritas organisasi dengan mempertimbangkan
komposisi dan kapasitas formasi masing-masing
kantor.

Singkatnya, dalam pelaksanaan kebijakan
relokasi, para pegawai ditugaskan ulang ke lokasi
kantor yang berbeda, tetapi tetap dalam tingkatan
dan posisi jabatan yang sama. Hal ini bukan hanya
dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi,
tetapi juga diharapkan bisa memberikan manfaat
bagi pegawai. Definisi mutasi dalam penelitian ini
lebih fokus pada perubahan lokasi geografis para
pegawai, bukan perubahan posisi jabatan dan
pekerjaan.
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2.2. Kepuasan Kerja
Terdapat banyak penelitian mengenai
kepuasan kerja karena hal tersebut merupakan
salah satu faktor penting dalam strategi
pengelolaan SDM. Dengan demikian, banyak
pengertian
yang
berbeda-beda
mengenai
“kepuasan kerja”. Locke (1969) menjelaskan
bahwa kepuasan kerja adalah “keadaan emosi
yang positif atau rasa puas terhadap suatu
pekerjaan atas pencapaian, atau sarana dalam
mempermudah pencapaian, nilai pekerjaannya
tersebut” (hal. 136). Kemudian, terdapat tiga
kondisi atau aspek yang mempengaruhi kepuasan
kerja seseorang, antara lain : persepsi terhadap
beberapa aspek terkait pekerjaan itu sendiri,
standar nilai baik tertulis maupun tidak tertulis,
dan penilaian terhadap hubungan antara persepsi
kinerja dan nilai seseorang, baik disadari atau
tidak.
Bagaimanapun,
Levering
(1988)
berpendapat bahwa kita perlu mempertimbangkan
bahwa setiap individu memiliki karakteristik
masing-masing; sehingga, perlu memperhatikan
kondisi emosi masing-masing pegawai mengingat
setiap individu tidaklah serupa dan tidak bisa
diperlakukan serupa serta memiliki kemampuan
untuk belajar serta tingkat kematangan emosi yang
berbeda pula. Lebih lanjut, Landy dan Trumbo
(1980) menambahkan bahwa pertanyaan yang
utama dalam mengidentifikasi kepuasan kerja
adalah dengan mencoba mengetahui apakah
kondisi pekerjaan mendorong munculnya feeling
yang positif atau negatif.

Sisi lain juga dicermati oleh Dunham (1984),
yang menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah
“komponen afektif dari pekerjaan dan sikap terkait
pekerjaannya tersebut” (hal. 40). Dengan demikian,
“beberapa sisi atau faktor dapat mempengaruhi
kepuasan kerja misalkan karakteristik pekerjaan,
gaji atau penghasilan, atau rekan kerja.” Kemudian,
Lando dan Trumbo (1980) juga menyatakan bahwa
sikap para pegawai dapat menggambarkan reaksi
mereka atas kepuasan kerja.
2.3. Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini dilaksanakan guna mengukur
pengaruh kebijakan relokasi (mutasi) terhadap
kepuasan pegawai dengan memperhatikan
beberapa faktor terkait mutasi antara lain :
2.3.1 Karir dan Kepuasan Kerja

Dunham
(1984)
berpendapat
bahwa
kemungkinan
seorang
pegawai
untuk
dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi dalam
suatu organisasi dapat mempengaruhi tingkat
kepuasan pegawai tersebut. Sesuai pendapat
Morris (1956), pendapat ini memberikan
kepercayaan umum bahwa dengan mengikuti dan
mematuhi aturan dan kebijakan organisasi, pada
akhirnya seorang pegawai dapat dipromosikan.
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Dessler (2003) juga menambahkan bahwa
kebijakan relokasi seharusnya dipandang sebagai
kesempatan
para
pegawai
untuk
lebih
meningkatkan pemahaman mereka akan organisasi
lebih jauh, serta dalam rangka meningkatkan
kapasitas, pengetahuan, dan kapabilitas mereka.
Mereka dapat mempelajari strategi dan informasi
yang dibutuhkan dalam rangka bertindak secara
tepat agar karir dan posisi mereka bisa meningkat.

Di sisi lain, Landau, Shamir dan Arthur (1992)
berpendapat bahwa menolak penugasan atau
mutasi ke tempat yang baru dapat berpengaruh
buruk terhadap peningkatan karir pegawai di masa
depan.
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat
disimpulkan dalam hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Pegawai yang meyakini bahwa
menerima kebijakan mutasi dapat meningkatkan
karir mereka di masa depan, akan lebih puas
dengan pekerjaan mereka.
2.3.2 Dukungan Organisasi Terkait Kebijakan
Relokasi dan Kepuasan Kerja
`Gould dan Penley (1985) memaparkan
bahwa seorang pegawai yang memiliki penghasilan
di atas rata-rata dapat memiliki pengaruh yang
positif dengan kesiapan pegawai untuk dimutasi,
hal ini disebabkan oleh dua hal, antara lain : “1)
seorang pegawai dengan penghasilan lebih tinggi
dapat lebih menerima kesempatan relokasi
dibanding para pegawai dengan penghasilan lebih
rendah, dan 2) relokasi menyangkut beberapa
tingkat risiko finansial.” Lebih jauh lagi, pada suatu
organisasi, pegawai dengan posisi jabatan yang
tinggi menerima kompensasi lebih banyak serta
dukungan dari organisasi dalam bentuk
perumahan dan biaya pindah atau transportasi
dibanding pegawai dengan jabatan lebih rendah
atau pegawai yang tidak memiliki jabatan.

Organisasi selayaknya menimbang untuk
memberikan lebih banyak kompensasi atau
bayaran yang lebih tinggi untuk menarik minat
para pegawainya; dengan demikian, dengan
memberikan motivasi dan insentif yang lebih agar
mereka lebih puas dalam menerima dan
melaksanakan
kebijakan
relokasi
tersebut
(Wheeler dan Miller, 1990). Dalam penelitian ini,
dukungan organisasi juga tidak hanya dalam
bentuk kompensasi atau pembayaran, tetapi juga
berupa fasilitas, dukungan rekan kerja, dan
informasi yang memadai mengenai pelaksanaan
kebijakan relokasi atau mutasi.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat
disimpulkan dalam hipotesis sebagai berikut :
Hipotesis 2 : Para pegawai yang menerima
kompensasi dan dukungan yang memadai terkait
mutasi akan lebih puas dengan pekerjaan mereka.
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2.3.3 Lokasi Kantor dan Kepuasan Kerja
Setiap pegawai memiliki preferensi lokasi
masing-masing sesuai keinginan dan kebutuhan
mereka. Preferensi lokasi ini tidak hanya terkait
dengan kemudahan akses ke kampung halaman,
tetapi juga apakah di tempat tersebut bisa
menyediakan kemudahan dan kesempatan untuk
peningkatan kemampuan, menyediakan tantangan,
sesuai harapan akan pencapaian tujuan, dan
otonomi (Noe, Steffy dan Barber, 1988).
Sebagaimana disampaikan oleh Veiga (1983),
keinginan untuk pindah secara signifikan
dipengaruhi oleh kepuasan dalam melaksanakan
pekerjaan pegawai itu sendiri. Dengan kata lain,
apabila tempat kerja yang baru tidak dapat
memberikan kenyamanan atau menyediakan halhal yang disebutkan di atas, pegawai akan segan
untuk pindah.
Hipotesis yang sesuai dengan bahasan di
atas yakni :

Hipotesis 3 : Para pegawai yang ditempatkan sesuai
dengan preferensinya akan lebih puas dengan
pekerjaan mereka.
2.3.4 Dukungan Keluarga dan Kepuasan Kerja
Banyak peneliti telah mempelajari dan
mengukur sejauh mana pengaruh pasangan dari
masing-masing pegawai terhadap kebijakan
relokasi yang diterapkan terhadap pegawai
tersebut, termasuk pengaruh terhadap keputusan
untuk menerima penugasan ke tempat kerja yang
baru (pindah lokasi) atau menerima relokasi (Bret,
dkk, 1993). Sebagai tambahan, Bret dan Reilly
(1988) menemukan bahwa pegawai yang telah
berkeluarga lebih cenderung untuk menerima
penugasan ke tempat kerja yang baru apabila
didampingi keluarga. Selanjutnya, Araji (1983) juga
menyatakan bahwa dukungan dari keluarga dan
pasangan pegawai memiliki efek yang positif
terhadap kesediaan menerima kebijakan relokasi
kerja.
Oleh karena itu, sesuai dengan bahasan di
atas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

Hipotesis 4 : Para pegawai yang mendapat
dukungan dari keluarga, terkait kebijakan mutasi,
akan lebih puas terhadap pekerjaan mereka.
2.3.5 Kemampuan Sosialkultural, Komunitas,
dan Kepuasan Kerja
Terkait dengan kehidupan sosial dari para
pegawai, Gould dan Penley (1985) serta Noe dkk
(1988) menemukan hubungan yang negatif antara
community tenure, jangka waktu seseorang hidup
dalam komunitas atau masyarakat tertentu,
dengan kesediaan pegawai tersebut untuk
menerima penugasan ke tempat baru. Dengan kata
lain, sebagaimana pendapat Fisher dan Shaw
(1994), semakin lama seorang pegawai tinggal
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pada tatanan masyarakat tertentu di daerahnya,
sehingga telah menyatu dengan masyarakat serta
memiliki hubungan yang baik dengan komunitas di
daerahnya tersebut, semakin kecil kemungkinan
dia akan menerima penugasan untuk pindah atau
puas dengan kebijakan tersebut.

Kemudian,
Michelson
(2000)
menambahkan bahwa adat istiadat atau nilai – nilai
sosial dari suatu lingkungan masyarakat
seharusnya
menjadi
pertimbangan
dalam
pengambilan keputusan kebijakan relokasi, karena
memindahkan seorang pegawai dari suatu tempat
ke tempat lainnya tidak hanya berpindah kantor,
tetapi juga pindah dari satu tatanan masyarakat ke
tatanan masyarakat lainnya yang berbeda dengan
latar belakang pegawai tersebut.
Sebagian besar pegawai yang tidak puas
dengan pekerjaan mereka di tempat baru biasanya
mereka yang tidak mampu menempatkan diri dan
beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya
atau memiliki hubungan dan ikatan dengan
masyarakat sehingga merasa terkucil di tempat
baru (Herzberg dkk, 1987).

Oleh karena itu, sesuai bahasan di atas,
hipotesis yang dibangun sebagai berikut :

Hipotesis 5 : Para pegawai yang memiliki
kemampuan untuk menyesuaikan diri serta
membangun hubungan dengan lingkungan yang
baru akan lebih puas dengan pekerjaan mereka.
2.3.6 Variable Kontrol dan Kepuasan Kerja
Pada
penelitian
ini,
kami
juga
mempertimbangkan beberapa variable kontrol
yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja seorang
pegawai selain dari variable independen yang
disebutkan. Variable kontrol yang menjadi
pertimbangan antara lain usia, jenis kelamin, status
pernikahan, tingkat pendidikan, masa kerja serta
pengalaman mutasi. Variabel-variabel kontrol
tersebut menjadi pertimbangan sesuai dengan
penelitian-penelitian terdahulu.

Beberapa bukti empiris menunjukan
bahwa pegawai yang lebih muda akan lebih
menerima kebijakan relokasi (Stroh. 1999). Dalam
hal jenis kelamin, Brett dan Stroh (1995)
berpendapat bahwa wanita cenderung tidak puas
apabila mereka dipindahkan mengingat potensi
konflik atau pertimbangan keluarga yang muncul
akan lebih besar daripada pegawai pria apabila
dipindahkan.

Menurut pendapat Noe, Steffy, dan Barber
(1998), status pernikahan pegawai juga memiliki
pengaruh terhadap kesediaan untuk pindah,
walaupun memang pengaruhnya tidak begitu kuat,
apalagi bagi pegawai pria. Dari sisi tingkat
pendidikan, tidak banyak bukti empiris yang
menyebutkan adanya hubungan antara tingkat

PENGARUH KEBIJAKAN RELOKASI TERHADAP
TINGKAT KEPUASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Halaman 54

Lili Suheli

pendidikan dengan kepuasan terhadap kebijakan
relokasi. Namun, Bret dan Reilly (1988)
menemukan bahwa banyak pegawai yang
dialihtugaskan memiliki tingkat pendidikan yang
lebih tinggi dibanding mereka yang tidak
direlokasi.

Dalam hal masa kerja dan pengalaman
relokasi, Jan dan Frazer-Jans (2004) menyatakan
bahwa para pegawai yang memiliki pengalaman
kerja lebih banyak pada posisi tertentu akan lebih
capable pada bidangnya tersebut, hingga mereka
dipindahkan ke tempat dan posisi yang baru.
Dengan kata lain, masa kerja tidak hanya memiliki
pengaruh terhadap kinerja, tetapi juga memiliki
pengaruh yang cukup signifikan terhadap
kepuasan kerja di tempatnya saat ini. Namun, pada
dasarnya banyak pegawai baru yang masih muda
yang sering dipindahkan dari satu tempat ke
tempat lainnya, diharapkan dengan demikian
mereka mendapatkan pengalaman dan wawasan
lebih (Jan dan Frazer-Jans, 2004). Selain itu, Pinder
dan Schroeder (1987) juga menyinggung
kemungkinan pengaruh dari pengalaman mutasi
terdahulu dengan sikap dan kemampuan adaptasi
pegawai terhadap kebijakan mutasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur
pengaruh kebijakan relokasi / mutasi terhadap
kepuasan pegawai negeri sipil dengan mengambil
sampel terhadap para pegawai Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.
3.1. Metode Pengambilan Sample

Data dikumpulkan dengan mengirimkan
kuisioner elektronik ke 334 target responden pada
DJPb. Setelah mendapatkan persetujuan dan
dukungan instansi untuk mengadakan penelitian di
lingkungan DJPb, surat permintaan untuk
berpartisipasi dikirimkan ke semua Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di
daerah untuk kemudian diteruskan kepada kantor
– kantor unit vertikal di daerah untuk menugaskan
para pegawai yang memiliki kriteria dan bersedia
menjadi responden penelitian ini. Setelah kantorkantor vertikal mengirimkan nama-nama serta link
email pegawai yang bersedia menjadi responden,
penulis mendistribusikan link kuisioner langsung
ke email dimaksud. Secara total, dikirimkan kepada
para responden pada 3 Direktorat di Kantor Pusat,
13 Kantor Wilayah, dan 80 KPPN. Semua
responden yang terpilih dapat menggambarkan
komposisi para responden yang pembagian
utamanya berdasarkan lokasi kantor.
Para sampel pada penelitian ini harus
memenuhi berbagai kriteria, antara lain : (1)
Merupakan pegawai yang menjadi target kebijakan
relokasi, biasanya lulusan sekolah khusus
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Kementerian
Keuangan
(Poltek
Keuangan
Negara/STAN) atau dari penerimaan S1 Umum; (2)
Pernah dimutasi atau dipindahkan; dan/atau (3)
Lokasi kantor saat ini jauh dari homebase. Pada
umumnya, metode pengambilan sample pada
penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling dengan membagi sampel berdasarkan
lokasi sebagai kategori utama, yakni lokasi di Pulau
Jawa-Bali serta Luar Jawa. Lebih lanjut, dari
masing-masing kategori tersebut, penulis memilih
responden dari lokasi-lokasi yang dapat
merepresentasikan variasi sampel misalnya kota
besar/ibu kota, kota kecil, atau daerah terpencil
(remote area).

Sesuai dengan pendapat Krecjie dan Morgan
(1970), dalam menentukan ukuran sampel yang
diambil dari jumlah populasi, kita perlu
menentukan tingkat kepercayaan (degree of
confidence level). Pada penelitian ini, penulis
menetapkan alpha (α) = 0.5 (tingkat kepercayaan
95%). Lebih lanjut, sesuai tabel dari Krecjie dan
Morgan, dari jumlah populasi N = 6000, minimum
sampel yang diperlukan adalah 329; namun, pada
penelitian ini penulis menambahkan target
responden menjadi 334 orang responden. Dari 334
orang responden yang telah dikirim kuisioner, 178
kuisioner yang bisa dijadikan bahan untuk
penelitian ini.
3.2. Pertanyaan Kuisioner

Pertanyaan-pertanyaan untuk survei ini
menggunakan tiga instrumen utama yaitu : (1)
Pertanyaan umum, yaitu pertanyaan-pertanyaan
umum untuk menggambarkan keadaan demografis
responden; (2) pertanyaan-pertanyaan mengenai
kepuasan kerja; serta (3) pertanyaan-pertanyaan
terkait aspek-aspek yang berhubungan dengan
kebijakan relokasi, yang dibagi menjadi 5 (lima)
faktor yaitu : karir, akses (lokasi), dukungan
organisasi, keluarga, dan kultur sosial.

Pertanyaan-pertanyaan umum yang digunakan
sebagai variabel kontrol terdiri dari beberapa item,
antara lain : lokasi kantor, posisi jabatan,
pangkat/golongan,
jenis
kelamin,
tingkat
pendidikan, usia, status pernikahan, status
pekerjaan pasangan, masa kerja dalam organisasi,
masa kerja pada lokasi kantor saat ini, dan
pengalaman
mutasi.
Pertanyaan-pertanyaan
tersebut dalam rangka memberikan gambaran
yang
komprehensif
mengenai
kondisi
karir/pekerjaan dan keluarga serta pengalaman
mutasi para responden. Pilihan jawaban diberikan
kode tertentu. Sebagai contoh, untuk pertanyaan
lokasi (Jawa dan bukan Jawa) diberikan kode “0”
untuk Pulau Jawa-Bali dan “1” untuk luar Jawa-Bali.
Untuk tingkat pendidikan, misalnya, “1” untuk
lulusan SMA, “2” untuk D3, “3” untuk Sarjana/D4,
“4” untuk S2/Master, “5” untuk S3/Doktor/Ph.D.
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Variabel berikutnya mengenai pertanyaanpertanyaan terkait kepuasan kerja. Pertanyaanpertanyaan menggunakan metode skala Likert
dengan 5 (lima) tingkatan jawaban (1 = Sangat
Setuju hingga 5 = Sangat tidak setuju). Pertanyaanpertanyaan yang digunakan dalam rangka
mengumpulkan informasi mengenai tingkat
kepuasan pegawai dalam pekerjaan mereka.
Pertanyaan – pertanyaan dalam bagian kedua ini
meliputi 9 (sembilan) dimensi utama pada
pengukuran persepsi atas kepuasan kerja, yaitu :
penghasilan, kenaikan pangkat, pengawasan,
penghargaan, tata kerja, rekan kerja, komunikasi,
dan budaya kerja.
Bagian terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan
mengenai 5 faktor yang berkaitan erat dengan
kebijakan mutasi. Kelima kategori tersebut dapat
menggambarkan aspek-aspek apa saja yang terkait
dengan kehidupan pegawai manakala mereka
dipindahtugaskan dari lokasi satu ke lokasi lainnya
(Stroh, 1999). Kategori atau aspek-aspek tersebut
antara lain : karir di masa depan, dukungan
organisasi dalam kebijakan mutasi, akses pada
kampung halaman/preferensi lokasi), dukungan
keluarga, dan kompetensi sosialkultural. Dalam
bagian ketiga ini juga menggunakan skala Likert
namun dengan pilihan 7 (tujuh) tingkatan jawaban.
Hal ini agar para responden memiliki jangkauan
respon pilihan yang lebih luas (1 = Sangat Setuju
hingga 7 = Sangat tidak setuju).

Sebagai tambahan, semua pertanyaan yang
digunakan dalam penelitian ini berdasarkan
beberapa penelitian terdahulu yang berbahasa
Inggris. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan harus dialihbahasakan terlebih
dahulu ke dalam bahasa Indonesia. Dalam rangka
meneliti apakah pertanyaan-pertanyaan yang akan
diajukan telah sesuai dengan tujuan yang
diinginkan serta dapat dipahami dengan baik oleh
calon responden, penulis meminta beberapa orang
yang memiliki kemampuan dua bahasa yang baik
(Indonesia – Inggris) untuk mengidentifikasi dan
mengevaluasi setiap pertanyaan, baik alih bahasa
dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maupun
sebaliknya. Hal ini dilakukan agar pertanyaanpertanyaan tersebut dapat dipercaya dan dipahami
dan tidak melenceng jauh dari teks aslinya pada
penelitian terdahulu yang berbahasa asing. Umpan
balik atas kualitas dan kelayakan setiap pertanyaan
dilakukan
sebelum
survei
benar-benar
dilaksanakan.

3.3. Analisis Data

Dari total 334 kuisioner yang dibagikan
kepada target reponden, terdapat 178 sampel yang
benar-benar bisa digunakan. Dengan demikian,
rata-rata respons dari responden sebesat 53.3%.
Bagian pertama kuisioner yang berisi pertanyaan-
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pertanyaan mengenai variabel demografi, dapat
digambarkan dalam tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan kondisi demografi yang
berkaitan dengan kebijakan relokasi. Lokasi
responden sebagian besar dari luar Jawa-Bali
(62,1%). Sebagai tambahan, perbedaan responden
pria dan wanita juga cukup signifikan. Responden
pria mencapai 84,2% karena para pegawai yang
ditempatkan jauh dari homebase, sesuai kriteria
penelitian ini, rata-rata adalah pegawai pria. Pada
dasarnya, pegawai wanita memiliki keuntungan
karena bisa memilih lokasi penempatan yang lebih
dekat dengan keluarga atau homebase atau dalam
rangka ikut suami. Lebih lanjut, usia responden
penelitian ini sebagian besar pada rentang usia 31
s.d. 40 tahun (41,8%). Pada tahapan usia ini, pada
umumnya para pegawai yang menjadi responden
telah mencapai golongan III, sekitar 68,9%
responden.
3.4. Tes Uji Kelayakan

Pertanyaan-pertanyaan pada kuisioner ini
terdiri dari beberapa set pertanyaan. Dalam rangka
mengukur
keandalan
dan
validitas
dari
pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan tes
permulaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Gliem dan Gliem (2003), untuk mengukur
keandalan pertanyaan pada kuisioner survei yang
menggunakan skala Likert, sangatlah penting
untuk dilakukan pengukuran terhadap koefisien
Cronbach Alpha yang bisa menggambarkan
konsistensi set kuisioner tersebut (hal. 88). Hasil
uji kelayakan pada tabel 2.
Tabel alpha menunjukkan bahwa semua set
pertanyaan secara statistik andal dan dapat
diterima. Cronbach (2004) menyatakan bahwa
nilai alpha di atas 0.7 menunjukkan bahwa set
pertanyaan yang diajukan pada survei konsisten
dan dapat diandalkan, semakin mendekati nilai 1
semakin baik. Akan tetapi, dari variabel-variabel di
atas, pertanyaan mengenai preferensi lokasi dan
dukungan keluarga agak diragukan karena
memiliki nilai alpha di bawah 0,7. Walaupun
Cronbach (2004) juga menambahkan, selama nilai
alpha masih di atas 0,6 masih bisa diterima. Selain
keandalan dan validitas pertanyaan, tes berikutnya
juga dilakukan terhadap hubungan antar variabel
dengan adanya Correlation test.

3.5. Tes Korelasi

Tabel 3 menunjukkan hubungan antara kelima
faktor persepsi pegawai terkait kebijakan relokasi
dengan kepuasan kerja, nilai-nilai tersebut
didapatkan
dengan
menggunakan
Pearson
Correlation test di antara variabel-variabel
tersebut. Hasil tes menunjukkan bahwa kepuasan
kerja memiliki hubungan yang positif dan secara
statistik signifikan terhadap dukungan organisasi
(r=0.419, p<0.01). Kepuasan kerja juga memiliki
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hubungan positif dan signifikan dengan preferensi
lokasi (r=0.28, p<0.01) dan kemampuan kultur
sosial para pegawai (r=0.328, p<0.01). Yang cukup
mengejutkan, karir di masa depan serta dukungan
keluarga secara statistik tidak memiliki hubungan
dengan tingkat kepuasan kerja pegawai.
Maka, didapatkan bahwa terkait dengan
persepsi atas kebijakan relokasi (mutasi), hanya
dukungan organisasi, lokasi, dan sosialkultural dari
pegawai yang memiliki hubungan tingkat
kepuasan. Walaupun pada titik ini belum diketahui
variabel atau aspek mana yang mempengaruhi,
apakah dari ketiga aspek tersebut terhadap
kepuasan kerja atau sebaliknya atau dua arah. Oleh
karena itu, diperlukan regresi untuk mengetahui
lebih jauh faktor mana yang benar-benar
berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai.

3.6. Hasil Regresi

Untuk menjelaskan hubungan antara variabel
independen dan variabel dependen, digunakan
regresi OLS. Mengingat variabel demografi yang
digunakan sebagai variabel kontrol merupakan
categorical variables, perlu diubah ke dalam bentuk
dummy agar bisa mewakili masing-masing
kategori. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah
menjalankan regresi dengan memasukkan keenam
aspek yang diteliti. Nilai yang dimasukkan ke
dalam persamaan berdasarkan nilai rata-rata dari
hasil kategori masig-masing, baik nilai rata-rata
untuk pertanyaan mengenai kepuasan kinerja
(Likert Scale dengan skala 1 s.d. 5) maupun oleh
masing-masing aspek terkait relokasi kerja (Likert
Scale dengan skala 1 s.d. 7).

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh variabel
hasil regresi (tabel 4), kepuasan kerja sebagai
variabel dependen dapat dijelaskan oleh model
dengan F = 2,45, p<0,01. Nilai koefisien yang
terdapat pada tabel dimaksud adalah nilai nominal.

4. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hipotesis 1 memprediksi bahwa pegawai yang
meyakini bahwa relokasi kerja dapat memberikan
dampak yang positif terhadap karir di masa depan
akan lebih puas dengan pekerjaannya. Akan tetapi,
baik dari tes korelasi maupun regresi tidak
memberikan hasil yang signifikan bahwa karir di
masa depan berpengaruh atau paling tidak
memiliki korelasi dengan kepuasan kerja (β=0.012, p>0.1) dan (r=0.106, p>0.1). Dengan
demikian, Hipotesis 1 tidak diterima.

Hipotesis 2 memprediksi
bahwa para
pegawai yang mendapat dukungan organisasi yang
memadai terkait kebijakan relokasi kerja akan
lebih puas dengan pekerjaannya. Dari hasil analisis
hubungan antar variabel, didapatkan bahwa
dukungan organisasi memiliki hubungan yang kuat
dengan kepuasan kerja (r=0.419, p<0.01). Selain
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itu, hasil tes regresi juga menunjukkan bahwa
dukungan organisasi secara statistik signifikan
memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan
kerja (β=0.129, p<0.01). Dengan demikian,
hipotesis 2 dapat diterima.

Hipotesis 3 memperkirakan bahwa para
pegawai yang ditugaskan di lokasi yang sesuai
keinginan akan lebih puas dengan pekerjaan
mereka. Dari hasil tes korelasi menunjukkan
bahwa kedua variabel berhubungan secara
statistik dan signifikan (r=0.28, p<0.01). Demikian
pula dengan hasil regresi (β=0.67, p < 0.1) bahwa
preferensi dapat berpengaruh terhadap kepuasan
kerja. Walaupun, secara statistik tidak begitu
signifikan mengingat alpha α yang cukup besar (p <
0,1). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
Hipotesis 3 juga dapat diterima.
Hipotesis 4 memprediksi pegawai yang
mendapat dukungan keluarga dalam menjalani
mutasi akan lebih puas dengan pekerjaannya.
Untuk aspek ini, baik hasil tes korelasi maupun
regresi menunjukkan bahwa secara statistik tidak
ada korelasi antara dukungan keluarga dan
kepuasan kerja. Selain itu, dukungan keluarga tidak
berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja
pegawai. Oleh karena itu, Hipotesis 4 tidak dapat
diterima.

Hipotesis 5 menyatakan bahwa para pegawai
yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan
membangun ikatan dengan lingkungannya akan
lebih puas dengan pekerjaannya. Hasil korelasi
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
positif dan signifikan antar kedua variabel
(r=0.3276, p<0.01). Hal ini menunjukkan bahwa
semakin besar kapasitas pegawai dan semakin
kuat ikatan dengan komunitas dan masyarakat
sekitar, tingkat kepuasan pegawai akan lebih
tinggi. Sama halnya dengan hasil regresi, bahwa
kemampuan kultur sosial berpengaruh terhadap
tingkat kepuasan pegawai secara positif dan
signifikan (β=0.069, p<0.1). Dengan kata lain,
temuan ini mendukung Hipotesis 5.

4.1. Diskusi
Hasil regresi menunjukkan bahwa kepuasan
kerja tidak dipengaruhi oleh persepsi bahwa
dengan mengikuti kebijakan mutasi, karir pegawai
dapat meningkat. Dengan kata lain, para pegawai
kurang meyakini bahwa kebijakan mutasi memberi
dampak positif dalam pekerjaan mereka. Jika kita
menelaah salah satu poin yang ditanyakan dalam
persepsi kepuasan kerja, pertanyaan “Saya
memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk
dipromosikan”. hanya 35,6% yang menjawab
sangat tidak setuju atau tidak setuju dengan
pernyataan tersebut. Dengan demikian, 64,6%
responden meragukan bahwa mereka memiliki
kesempatan untuk naik jabatan di masa depan.
Lebih lanjut, walaupun mungkin para pegawai
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memiliki tambahan wawasan dan pengetahuan
apabila direlokasi, hal tersebut tidak memberikan
manfaat yang kongkrit terhadap karir mereka.
Sebagai tambahan, dalam kasus ini, dapat
disimpulkan bahwa kebijakan relokasi hanya
terkait perubahan lokasi, bukan perubahan
tanggung jawab. Dengan kata lain, tempat kerja
mungkin berbeda, tetapi posisi dan tanggungjawab
secara umum sama.

Menurut Noe, Steffy dan Barber (1988), dalam
hal tingkatan karir, hanya para pegawai di bawah
usia 30 tahun (trial stage) yang sepakat dan
meyakini bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi
dapat berkontribusi dalam peningkatan karir.
Dengan demikian, para pegawai yang lebih muda
tersebut lebih siap untuk dipindahkan dalam
rangka meningkatkan
dan
mengeksplorasi
kapasitas mereka. Pada akhirnya, pengalaman dan
pengetahuan ini dapat memberikan manfaat bagi
karir mereka di masa depan. Sedangkan para
pegawai pada rentang usia 31 – 41 tahun(advanced
stage) sebagian besar mulai memiliki posisi yang
lebih mantap dan zona nyaman di dunia kerja.
Begitu pula dengan pegawai di rentang usia 45 s.d.
65 tahun (maintenance stage) yang cenderung
menghindari hambatan yang bersifat teknis. Kedua
tingkatan usia tersebut lebih cenderung fokus
kepada kehidupan keluarga dan kehidupan pribadi
lainnya dibanding peningkatan karir (Schein, 1978,
sebagaimana dikutip dalam Stroh, 1999). Oleh
karena itu, jika melihat komposisi pegawai pada
DJPb yang sebagian besar merupakan pegawai
pada tingkatan usia advanced dan maintenance,
persepsi bahwa kebijakan relokasi dapat memberi
manfaat terhadap peningkatan karir tidaklah
signifikan. Alasannya, persepsi tersebut lebih bisa
diterima oleh pegawai usia muda.
Pada sisi lain, dukungan organisasi, yang di
dalamnya termasuk variabel kompensasi dalam
kebijakan relokasi, merupakan aspek yang sangat
berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pegawai.
Para pegawai meyakini bahwa kompensasi yang
lebih besar serta dukungan fasilitas yang memadai
untuk bekerja di tempat baru, sebagai bentuk
dukungan dari organisasi, dapat memberikan
kepuasan yang lebih tinggi. Hal tersebut bisa
dimaklumi karena Indonesia adalah negara yang
sangat besar dan pelaksanaan kebijakan relokasi di
DJPb meliputi jangkauan wilayah yang sangat luas.
Oleh karena itu, diperlukan kompensasi serta
dukungan organisasi terkait fasilitas dalam rangka
pelaksanaan kebijakan mutasi. Selain itu, dukungan
organisasi dalam bentuk transparansi informasi
juga diperlukan.

Dari
aspek
preferensi
lokasi
juga
menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh terhadap
kepuasan kerja pegawai, walaupun tidak begitu
kuat seperti hasil pada tes korelasi. Penjelasan
terkait hal tersebut bisa jadi pengaruh yang lebih
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kuat pada arah sebaliknya dimana kepuasan
pegawai bekerja di suatu lokasi menjadikan lokasi
kerjanya tersebut favorit baginya. Selain itu,
mungkin ada faktor lain yang lebih penting bagi
para pegawai dibanding dipindahkan ke lokasi
yang diharapkan. Kemudian, jika menelaah
kembali faktor lokasi sebagai kontrol variabel, para
pegawai yang bekerja di pulau Jawa-Bali
cenderung lebih puas dengan pekerjaannya.

Salah satu faktor yang tidak mendukung
hipotesis yang dibangun di awal adalah hubungan
antara dukungan keluarga dan kepuasan pegawai.
Temuan ini menunjukkan bahwa para pegawai
berpendapat bahwa pertimbangan keluarga tidak
terlalu berpengaruh atas kepuasan di tempat kerja.
Hal ini bisa terjadi karena sebagai pegawai negeri
sipil, para pegawai harus tetap menjalani
penugasan ke tempat baru walaupun jauh dari
keluarga. Sama halnya dengan para pegawai senior
yang anaknya telah memasuki usia sekolah yang
cukup tinggi, sekolah menengah misalnya, biasanya
mereka meninggalkan istri dan anak mereka
mengingat sulitnya mengurus kepindahan sekolah.
Selain itu, dukungan kompensasi dari organisasi
juga belum mencakup biaya pindah sekolah atau
dukungan dalam bentuk lain yang mempermudah
orang tua dalam mengurus kepindahan sekolah
anaknya. Masalah lain juga timbul ketika pasangan
bekerja dan tidak bisa ditransfer ke tempat kerja
yang sama dengan pegawai.

Terkait dengan kompetensi kultur sosial,
sangatlah diperlukan kemampuan tersebut bagi
para pegawai untuk beradaptasi dan bisa
menempatkan diri ke dalam tatanan masyarakat
yang baru. Apalagi, Indonesia terdiri atas
kepulauan dan antar satu daerah dengan daerah
lain memiliki latar belakang budaya yang sangat
beragam. Rendahnya kapabilitas seorang pegawai
dalam beradaptasi dengan lingkungan baru serta
menyatu dengan lingkungan masyarakat yang
berbeda dengan latar belakang si pegawai, dapat
berujung pada ketidakpuasan dan perasaan yang
tidak nyaman dan terkucilkan dalam pergaulan.
Smith (1963, dalam Herzberg, 1987) menyatakan
bahwa “orang-orang yang merasa tidak puas
dengan pekerjaan mereka biasanya memang
memiliki kesulitan untuk menyesuaikan diri
dengan standar dan budaya kinerja di tempat kerja
dan lingkungannya. Di sisi lain, mereka yang puas
dengan
pekerjaannya
cenderung
mudah
beradaptasi dan lebih fleksibel” (hal. 19).
Penelitian
ini
juga menunjukkan
bahwa
kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri
dengan lingkungan baru bisa berpengaruh
terhadap kepuasan pegawai. Stroh (1998) juga
menambahkan bahwa lokasi kantor yang disukai
oleh para pegawai bisa jadi merupakan daerah
yang memiliki latar belakang adat istiadat dan
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budaya yang memang sesuai dengan latar belakang
dan budaya pegawai tersebut.

Terakhir, variabel kontrol yang juga
dimasukkan ke dalam model penelitian ini
memberikan hasil yang berbeda. Usia, menurut
berbagai kategori, tidak berpengaruh terhadap
tingkat kepuasan pegawai (p>0,1). Sama halnya
dengan jenis kelamin, yang secara statistik tidak
signifikan berpengaruh terhadap kepuasan.
Demikian pula status pernikahan yang tidak
memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal
ini sesuai dengan tidak diterimanya hipotesis yang
menyatakan
bahwa
dukungan
keluarga
berpengaruh
terhadap
tingkat
kepuasan.
Sementara itu, variabel kontrol lain memiliki
pengaruh terhadap kepuasan kerja, terutama dari
sisi posisi jabatan dan lokasi. Dari hasil penelitian
didapat bahwa pegawai dengan posisi jabatan lebih
tinggi cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja
yang lebih tinggi, jika dikaitkan dengan dukungan
organisasi, hal tersebut wajar mengingat para
pejabat di DJPb mendapat fasilitas dan kompensasi
yang lebih terkait kebijakan relokasi dibanding
pelaksana. Selaras dengan variabel dukungan
organisasi yang memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kepuasan. Dalam hal jumlah atau
pengalaman relokasi, semakin banyak pengalaman
mutasi maka tingkat kepuasannya lebih tinggi. Hal
ini bisa jadi karena semakin sering direlokasi,
kemampuan pegawai untuk beradaptasi lebih
tinggi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian didapat 3 (tiga) poin
penting terkait kebijakan relokasi yang dapat
mempengaruhi kepuasan pegawai, antara lain:
dukungan organisasi, preferensi lokasi, dan
kemampuan kultur sosial pegawai. Dukungan
organisasi bisa dalam bentuk kompensasi,
transparansi, maupun dukungan rekan kerja.
Menurut Wheelere dan Miller (1990), kompensasi
yang lebih diperlukan dalam rangka memberikan
motivasi terhadap para pegawai yang direlokasi.

Hal penting lainnya adalah kemampuan kultur
sosial. Walaupun kemampuan tersebut berasal dari
individu, organisasi dapat menggalakkan aktivitasaktivitas yang dapat menumbuhkan ikatan para
pegawai satu sama lain, terutama para pegawai
baru. Misalnya, ketika terjadi relokasi, dalam
rangka menyambut pegawai baru, kantor dapat
mengadakan acara outing, capacity building, atau
family gathering. Selain dalam rangka membuat
pegawai lama solid, sekaligus menumbuhkan
semangat kebersamaan dengan pegawai baru.
Sunseri (1991) menyatakan bahwa para pegawai
baru seharusnya didorong untuk mengeksplorasi
lingkungannya yang baru. Semakin pegawai
tersebut mengetahui dan terbiasa dengan
lingkungan barunya tersebut, akan semakin mudah
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bagi dirinya dan keluarga (jika pegawai tersebut
membawanya)
untuk
beradaptasi
dengan
lingkungan (dikutip dari Stroh, 1990).

Mengingat cukup sedikit penelitian dengan
topik serupa di Indonesia ataupun negara
berkembang lainnya, diharapkan ke depan
dilaksanakan penelitian serupa dengan beberapa
pertimbangan, merujuk pada keterbatasanketerbatasan penelitian ini. Penelitian ini bersifat
kognitif, oleh karena itu, perlu dibangun penelitian
serupa, tetapi dengan pendekatan affirmative yang
bisa memberikan perspektif yang lebih luas
terhadap determinan dari kepuasan kerja. Selain
itu, mungkin perlu ditambahkan aspek lain terkait
kebijakan relokasi yang juga penting yakni prinsip
keadilan dalam penerapan kebijakannya. Lebih
lanjut, dalam meningkatkan rata-rata respons serta
kualitas survei, beberapa metode layak digunakan
termasuk metode wawancara yang
bisa
memberikan hasil analisis lebih dalam. Terakhir,
penelitian serupa juga perlu memperhatikan
variabel lain yang bisa mempengaruhi kepuasan
kerja pegawai misalnya karakter dari pegawai itu
sendiri.

6. IMPLIKASI DAN
PENELITIAN

KETERBATASAN

Hasil-hasil
penelitian
ini
dapat
menggambarkan kondisi pada DJPb. Apabila kita
menelaah kondisi demografi pegawai DJPb secara
keseluruhan serta hasil survei mengenai lokasi
preferensi kantor yang diinginkan, bagian SDM
perlu mengevaluasi pola kebijakan relokasi yang
ada serta lebih mempertimbangkan dukungan
organisasi yang lebih memadai.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa
dukungan organisasi, baik berupa kompensasi
maupun transparansi, adalah faktor yang paling
berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pegawai.
Dalam hal ini, kita bisa menyebutnya sebagai faktor
eskternal atau instrumental (Stroh, 1998). Variabel
lain yang juga berpengaruh antara lain
kemampuan kultur sosial pegawai yang diperlukan
dalam rangka adaptasi dan menyesuaikan diri
dengan lingkungan yang baru, baik lingkungan dan
budaya di tempat kerja maupun di masyarakat, hal
ini menjadi faktor internal pegawai. Abendroth dan
Dulk (2015), dalam artikel mereka mengenai worklife balance, berpendapat bahwa dukungan
instrumental dari organisasi dapat memberikan
efek yang positif terhadap kepuasan pegawai
apabila bagian SDM bukan hanya mengelola karir
profesional pegawai, tetapi juga memperhatikan
kehidupan pribadi mereka. Demikian halnya
dengan transparansi dan keadilan dalam
pelaksanaan pola relokasi, mengingat preferensi
lokasi juga merupakan salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap kepuasan kerja.
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Oleh
karena
itu,
DJPb
selayaknya
mempertimbangkan untuk memberikan dukungan
baik berupa fasilitas serupa bagi para pegawai
yang direlokasi terlepas dari posisi jabatannya,
walaupun secara kualitas dan kuantitas tidaklah
sama. Selain itu, diperlukan upaya untuk
memberikan tambahan dukungan bagi pegawaipegawai baru agar bisa nyaman di tempat kerjanya
yang baru dan lebih menyatu dengan masyarakat
dan lingkungan sekitar apabila tempat kerjanya
yang baru berbeda jauh dengan latar belakang
pegawai. Di samping itu, mengingat preferensi
lokasi juga salah satu variabel yang berpengaruh,
memang cukup sulit jika semua pegawai
dipindahkan sesuai keinginan mereka karena ada
kebutuhan organisasi, tetapi paling tidak, prinsip
keadilan serta transparansi informasi mengenai
pola mutasi dapat membantu meningkatkan
kepuasan para pegawai. Namun, jika kita melihat
dari sisi keterbatasan anggaran, opsi lainnya
adalah
dibandingkan
dengan
memberikan
kompensasi yang lebih, yang bisa membebani
anggaran, akan lebih baik apabila bagian SDM
mengevaluasi pola relokasi dan memformulasi pola
baru yang lebih hemat baik dari sisi anggaran
maupun pengeluaran pegawai dalam memenuhi
kebutuhan pribadi.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti
pengaruh kebijakan relokasi terhadap kepuasan
kerja dengan memperhatikan beberapa aspek yang
menggambarkan persepsi para pegawai terhadap
hal-hal terkait kebijakan relokasi. Pada dasarnya,
pengukuran dan evaluasi dari kemungkinan,
kondisi atau outcome harus didefinisikan sebagai
faktor kognitif kepuasan kerja (Moormon, 1993,
dikutip Thompson dan Thua, 2016). Demikian pula
faktor kognitif kepuasan kerja dapat diukur dengan
memperhatikan dan menghitung remunerasi,
kesempatan, dan beberapa tingkatan pekerjaan
yang dapat dibedakan, yang dihitung secara
komparatif satu sama lain (Locke, 1969).

Sebagai penelitian kognitif, sebuah survei
seharusnya dapat menggambarkan kondisi
sesungguhnya, termasuk keadaan emosi dan
persepsi terhadap isu tertentu dari para pegawai.
Akan
tetapi,
pertanyaan-pertanyaan
pada
penelitian
ini
mungkin
belum
mampu
menggambarkan keadaan emosi dan persepsi para
pegawai secara komprehensif. Selain itu, terdapat
dua set pertanyaan yang memiliki nilai Cronbach
alpha di bawah 0.7, walaupun masih dapat
diterima,
tetapi
selayaknya
dirumuskan
pertanyaan yang lebih reliable agar lebih
berkualitas.
Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah
metode pengumpulan data yang menggunakan
media elektronik. Walaupun lebih nyaman dan
mudah digunakan oleh peneliti, selain lebih irit
waktu dan biaya, tetapi dari sisi respon penerima,
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kemungkinan response rate yang lebih besar bisa
didapat apabila menggunakan dokumen tertulis.
Walaupun memang, Cook, Heath dan Thompson
(2000) menyatakan bahwa keterwakilan dari
setiap kategori responden yang dituju lebih utama
daripada jumlah responden itu sendiri.

Keterbatasan berikutnya terkait pemilihan
data sampel. Para pegawai DJPb tersebar di
berbagai daerah di seluruh provinsi. Namun, surat
pengantar penelitian serta permohonan bantuan
dari Sekretariat DJPb dengan nomor S6834/PB.1/2016 hanya ditujukan kepada kantorkantor wilayah. Setiap kantor wilayah kemudian
diminta untuk menugaskan pegawai di lingkungan
kerja mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian
ini. Mengingat tidak semua kantor wilayah
meneruskan atau merespon surat pengantar
tersebut, penulis meneruskan sendiri surat
pengantar tersebut ke kantor – kantor unit di
daerah. Hal ini diperlukan mengingat pentingnya
faktor keterwakilan atas beberapa kategori dan
latar belakang pegawai dalam survei ini.
Terakhir, keterbatasan penelitian ini adalah
karena kekhususan tema itu sendiri. Penelitian ini
mengukur persepsi para pegawai dari suatu
organisasi terhadap kebijakan tertentu pada
organisasinya.
Pada
kenyataannya,
setiap
organisasi memiliki karakter sendiri baik dalam
pelaksanaan kebijakan maupun kondisi organisasi.
Oleh karena itu, hasil yang berbeda pada tema
serupa mungkin bisa didapat apabila penelitian
dilaksanakan pada organisasi berbeda.
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Tabel 1 Kondisi Demografi Responden
Number
Lokasi
Jawa-Bali
Luar Jawa-Bali
Kantor
Kantor Pusat
Kantor Wilayah
KPPN A1
KPPN A2
Posisi
Eselon III
Eselon IV
Pelaksana
Golongan
s.d GolonganII
Golongan III
Golongan IV
Usia (tahun)
21-30
31-40
41-50
> 50
Status Pasangan
Bekerja
Tidak Bekerja
Tidak ada
Status Pernikahan
Menikah
Belum Menikah
Pendidikan
SMA/D1
D3
S1/D4
S2/Master

(%)

67
110

37.9
62.1

29
87
37
24

16.4
49.2
20.9
13.6

10
69
98

5.6
39
55.4

21
122
14

23.2
68.9
7.9

33
74
45
25

18.6
41.8
25.4
14.1

62
66
18

42.5
47.4
10.2

159
18

89.85
10.2

15
31
87
44

8.5
17.5
49.2
24.9

Number
Jenis Kelamin
Pria
Wanita
Masa Kerja di
organisasi (tahun)
<2
2-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
>20
Masa Kerja di instansi
saat ini (tahun)
<1
1-2
3-4
4-5
>5
Pengalaman Mutasi
Tidak ada /
penempatan awal
1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
>5 kali

Tabel 2 Hasil Uji Cronbach Alpha
Variabel
Kepuasan
Relokasi
Karir
Dukungan
Organisasi
Preferensi Lokasi
Dukungan Keluarga
Sosialkultural

Jumlah
Pertanyaan
25
25
4
6
5
5
5

Alpha (α)
.8807
.8
.8627
.8044
.6317
.6036
.7471

(%)

149
28

84.2
15.8

5
10
10
1
19
22
21
15
12
19
43

2.8
5.6
5.6
0.6
10.7
12.4
11.9
8.5
6.8
10.7
24.3

44
78
33
12
10

24.9
44.1
18.6
6.8
5.6

12
20
25
41
31
8
40

6.8
11.3
14.1
23.2
17.5
4.5
22.6
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Tabel 3 Hasil Uji Korelasi
Variable

Mea
n

1. Kepuasan
2. Karir
3. Dukungan
Organisasi
4. Preferensi Lokasi
5. Dukungan keluarga
6. Sosialkultural

3.54
5.52
4.64
4.76
5.71
5.46

Std.
Dev
.47
1.05
1.11
1.04
.88
.98

1
1.000
.106
.419**
.280**
-.034
.328**

2

1.000
.392**
.076
.122
.109

3

1.000
.271**
.058
.278**

4

1.000
.199**
.467**

5

1.000
.165*

Tabel 4 Hasil Regresi
Variables
Konstanta
Karir
Dukungan Organisasi
Preferensi Lokasi
Dukungan keluarga
Sosialkultural
Lokasi
Unit (regional)
Unit (A1)
Unit (A2)
Posisi (Es IV)
Posisi (Es III)
Jenis Kelamin
Pendidikan D3
Pendidikan Sarjana
Pendidikan Master
Kelompok Usia-1
Kelompok Usia-2
Kelompok Usia-3
Kelompok Usia-4
Kelompok Usia-5
Status Pernikahan
Masa kerja-1
Masa kerja-2
Masa kerja-3
Masa kerja-4
Masa kerja-5
Masa kerja-6
Masa kerja-7
Masa kerja-8
Masa kerja-9
Masa kerja-10
Masa kerja unit-1
Masa kerja unit-2
Masa kerja unit-3
Masa kerja unit-4
1 kali mutasi
2 kali mutasi
3 kali mutasi
4 kali mutasi
5 kali mutasi
6 kali mutasi

R2 = 0.453
Adjusted R2 = 0.252
N = 178, F = 2.45, Prob. F<0.01; *<0.05;**<0.001

Parameter
estimates
2.488**
-.012
.129**
.067*
-.053
.069*
-.217*
.130
.031
.235
.167
.567*
-.091
-.140
-.192
-.260
.277
.240
.084
-.067
.364
.067
-.148
.315
.360
.070
.250
.368
.430
.292
.120
.501
.045
.039
-.072
-.0230
-.140
-.224
-.280
-.278
-.148
-.198

t-stats
3.52
-.33
3.18
1.73
-1.22
1.71
-2.12
0.95
0.24
1.46
1.19
2.47
-.89
-.77
-1.3
-1.47
.56
.52
.19
-.14
.58
.4
.54
.79
.62
.16
.54
.75
.87
.58
.24
.96
.51
.35
-.42
-.15
-.57
-.82
-1
-.98
-.47
-.66
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ABSTRAK
One of the main tasks and functions of the Indonesian Endowment
Fund for Education (LPDP) is to manage the National Educational
Development Fund (DPPN) through short term investment. In
investment activity, the selection of investment portfolio will have
an impact on investment returns and risks. Therefore, an optimal
investment portfolio is needed by combining and selecting a
number of assets in order to minimize risks without reducing
expected returns. This research aims to answer the management
question whether LPDP’s actual investment portfolio is an optimal
portfolio. The research results show that actual LPDP’s investment
portfolio generated investment risks equal to 0.00385 and expected
returns equal to 8.04%, comprising of bonds portfolio 63.31% and
time deposits 36.69%. This actual portfolio was not an optimal one
because with the same risk investment, a higher expected returns
can be generated by 8.15% with the composition of bonds portfolio
6.07% and time deposits 93.93%. On the other hand, a portfolio
investment bearing three assets: bonds, time deposit, and stocks,
can generate optimum portfolio with the composition of bonds
portfolio 74.72%, time deposits 24.81%, and stocks 0.47%,
resulting investment risks equal to 0.00537 and expected returns
equal to 8.06%.
Salah satu tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP) adalah melakukan pengelolaan Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional (DPPN) melalui instrument investasi jangka
pendek. Dalam berinvestasi, pemilihan portofolio investasi akan
berdampak besar pada hasil investasi yang akan diterima serta
risiko yang akan dihadapi. Untuk itu, diperlukan penentuan
portofolio optimal yang dapat membentuk portofolio sedemikian
rupa sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi
return harapan investasi. Penelitian ini dilakukan untuk
menjawab pertanyaan manajemen apakah portofolio investasi
aktual yang dimiliki LPDP merupakan portofolio yang optimal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio investasi aktual
LPDP menghasilkan risiko investasi sebesar 0,00385 dan return
harapan sebesar 8,04% dengan komposisi obligasi 63,31% dan
deposito 36,69%. Portofolio aktual tersebut bukanlah merupakan
portofolio optimal karena dengan risiko investasi yang sama,
return harapan yang lebih besar dapat dicapai sebesar 8,15%
pada komposisi obligasi 6,07% dan deposito 93,93%. Jika LPDP
memasukkan saham dalam portofolio investasi, portofolio
optimal dapat dihasilkan dengan komposisi obligasi 74,72%,
deposito 24,81% dan saham 0,47% yang menghasilkan risiko
investasi sebesar 0,00537 dan return harapan sebesar 8,06%.
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1. PENDAHULUAN
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanahkan
bahwa sekurang-kurangnya 20% Anggaran
Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah
untuk fungsi pendidikan. Selanjutnya, sebagian
dana dari alokasi fungsi pendidikan tersebut
dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan
Nasional (DPPN) yang dikelola dengan mekanisme
pengelolaan dana abadi (endowment fund) oleh
sebuah lembaga pemerintah dengan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
(BLU) yakni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP).
Salah satu tugas dan fungsi pokok LPDP
adalah melakukan pengelolaan DPPN melalui
instrumen investasi. Pengelolaan DPPN dilakukan
dengan memperhatikan prinsip investasi yang
ditetapkan oleh manajemen LPDP dengan salah
satu prinsip investasi yang diterapkan adalah
pengelolaan investasi dengan upaya diversifikasi.
Menurut prinsip ini, LPDP tidak menempatkan
seluruh dana kelolaan dalam satu instrumen
dan/atau pada satu pihak tertentu saja, tetapi akan
membaginya sehingga dapat meminimalkan risiko
(potensi kerugian) dan/atau memaksimalkan
tingkat pendapatan (return) yang diharapkan.

Tindakan
diversifikasi
investasi
yang
dilakukan LPDP sejalan dengan teori portofolio
modern yang dikembangkan Harry M. Markowitz
pada tahun 1950-an. Dalam teorinya, Markowitz
memformulasikan keberadaan unsur return dan
risiko dalam suatu investasi. Unsur risiko dalam
investasi dapat diminimalkan melalui diversifikasi
dengan cara mengombinasikan berbagai instrumen
investasi ke dalam portofolio. Dari sekian banyak
portofolio investasi yang dapat dimiliki, investor
haruslah memilih portofolio investasi yang optimal
yang mampu memberikan hasil investasi berupa
return yang maksimal dengan risiko tertentu, atau
return tertentu pada tingkat risiko minimal.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2016
audited, LPDP melakukan kegiatan investasi
penempatan DPPN dengan nilai total investasi
sebesar Rp20.617.700.000.000,-. Dana tersebut
didiversifikasikan pada dua instrumen investasi
yakni obligasi senilai Rp13.052.082.000.000 dan
deposito senilai Rp7.565.618.000.000. Instrumen
berupa obligasi dan deposito dipilih LPDP
didasarkan pada Keputusan Dewan Penyantun
Nomor 01/DP-LPDP/2015 tentang Kebijakan
Dewan Penyantun LPDP Tahun 2015. Dalam
keputusan tersebut, dinyatakan bahwa kebijakan
pengembangan dana investasi pada LPDP
dilakukan dengan cara menempatkan DPPN pada
portofolio investasi yang berisiko rendah. Untuk
itu, LPDP memilih instrumen investasi dengan
risiko rendah yang diantaranya adalah obligasi dan
deposito.
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Dengan sedemikian besarnya nilai investasi
yang ditanamkan, pemilihan portofolio investasi
yang optimal menjadi suatu hal yang sangat
penting bagi manajemen LPDP. Hal ini disebabkan
oleh karena besar kecilnya nilai investasi yang
ditanamkan akan berdampak pada besar kecilnya
return investasi yang akan diterima oleh
manajemen. Berdasarkan hal tersebut, penelitian
ini dilakukan dengan tujuan untuk untuk menguji
optimalisasi portofolio investasi yang dilakukan
oleh LPDP.

2. KERANGKA
TEORI
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

DAN

2.1. Return dan Risiko Investasi
Salah satu tujuan utama investor dalam
berinvestasi
adalah
untuk
mendapatkan
keuntungan. Keuntungan investasi atau juga
dikenal sebagai return investasi, dapat berupa
return harapan (expected returns) dan return
aktual (actual returns). Return harapan adalah
return yang belum terjadi tetapi diharapkan akan
terjadi di masa datang, sedangkan return aktual
adalah return yang sudah terjadi (Tandelilin,
2010). Nilai return harapan belum tentu sama
dengan nilai return aktual. Perbedaan antara return
harapan dengan return aktual merupakan risiko
investasi yang harus dihadapi investor.

Terdapat dua risiko dalam berinvestasi yaitu
risiko sistematis dan risiko tidak sistematis
(Tandelilin, 2010). Risiko sistematis adalah risiko
yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di
pasar secara keseluruhan yang tidak dapat
dihilangkan, sedangkan risiko tidak sistematis
adalah risiko yang berkaitan dengan perubahan
kondisi
mikro
perusahaan
dan
dapat
diminimalkan.

2.2. Portofolio Investasi

Husnan (2015) menyatakan bahwa portofolio
adalah
sekumpulan
investasi.
Sekumpulan
investasi dalam hal ini adalah sekumpulan
sekuritas yang dipilih dalam berinvestasi beserta
proporsi dana yang akan ditanamkan. Adapun
Bodie et al. (2014) menyatakan bahwa portofolio
adalah koleksi dari aset-aset investasi. Setelah
investor memiliki portofolio, investor tersebut
dapat melakukan penjualan aset dalam portofolio
ataupun pembelian aset di luar portofolio untuk
mengurangi atau menambah besaran jumlah
portofolio. Tidak jauh berbeda, Hartono (2014)
menyatakan portofolio sebagai suatu kumpulan
aktiva keuangan dalam suatu unit yang dipegang
atau dibuat oleh seorang investor, perusahaan
investasi, atau institusi keuangan.
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2.3. Diversifikasi
Diversifikasi adalah tindakan membentuk
portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah
aset sedemikian rupa sehingga risiko dapat
diminimalkan tanpa mengurangi return harapan
(Tandelilin, 2010). Terdapat dua metode
diversifikasi yaitu diversifikasi random dan
diversifikasi Markowitz. Diversifikasi random
terjadi ketika investor menginvestasikan dananya
secara acak pada berbagai jenis instrumen
investasi yang berbeda dan berharap bahwa risiko
dapat dikurangi. Diversifikasi Markowitz dilakukan
dengan mengombinasikan berbagai instrumen
investasi
ke
dalam
portofolio
dengan
memperhatikan hubungan antara return dan risiko
dari tiap-tiap instrumen pembentuk portofolio.

2.4. Deviasi Standar dan Koefisien Korelasi

Van Horne dan Wachowics dalam Hartono
(2015) mendefinisikan risiko sebagai variabilitas
return terhadap return yang diharapkan. Secara
statistik, ukuran untuk mewakili penyimpangan
atau persebaran data tersebut adalah varian (σ2)
dan deviasi standar (σ). Semakin besar nilai varian
atau deviasi standarnya, maka dapat dikatakan
semakin tinggi tingkat risiko investasinya.

Koefisien korelasi menunjukkan besarnya
hubungan pergerakan antara dua variabel relatif
terhadap masing-masing deviasinya (Hartono,
2015). Ukuran koefisien korelasi ini menjelaskan
sejauh mana return dari suatu sekuritas terkait
satu dengan yang lainnya pada saat digabungkan.
Penggabungan
sekuritas
investasi
dapat
menghasilkan koefisien korelasi yang nilainya
beragam antara +1 sampai dengan -1.
2.5. Portofolio Efisien dan Portofolio Optimal

Pada umumnya, jika investor dihadapkan
pada dua pilihan investasi dengan tingkat return
harapan yang sama, investor cenderung memilih
investasi yang memiliki tingkat risiko yang lebih
rendah. Begitu pula jika investor dihadapkan pada
dua pilihan investasi yang memiliki tingkat risiko
investasi yang sama, investor tentunya akan
cenderung memilih investasi yang menawarkan
return paling tinggi. Karakteristik portofolio
seperti ini disebut sebagai portofolio efisien.
Adapun portofolio optimal adalah portofolio yang
dipilih dari sekian banyak pilihan yang ada pada
garis portofolio efisien berdasarkan preferensi
risiko yang dimiliki investor.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain untuk menguji
optimalisasi
portofolio
investasi
LPDP
menggunakan
metode
studi
kasus
yang
menggabungkan
antara
interviu
terhadap
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individual dan kelompok dengan analisis catatan
dan juga observasi.
3.2. Data dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data berupa data
primer dari Direktorat Investasi LPDP serta data
sekunder lain yang berhubungan dengan investasi
yang dilakukan oleh LPDP yang didapatkan dari
berbagai sumber.

Rincian data primer dan sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.1 Jenis, Sumber dan Periode Data Penelitian
Nama Data

Jenis
Data

Dana Kelolaan
DPPN

Primer

- Portofolio
pada deposito
- Return
deposito

Primer

Return obligasi
negara 10 tahun,
15 tahun, 20
tahun, 25 tahun,
30 tahun

Sekun
der

- Portofolio
pada obligasi
- Return obligasi

Primer

Return obligasi
negara
pada
portofolio aktual

Sekun
der

Return deposito
pada
Bank
Umum dan Bank
Syariah jangka
waktu 1 bulan, 3
bulan, 6 bulan, 1
tahun

Sekun
der

Return
saham
kategori papan
utama
(main
board index)

Sekun
der

Sumber Data

Laporan
Keuangan LPDP

- Laporan
Keuangan
LPDP
- Raw
data
LPDP
- Laporan
Keuangan
LPDP
- Raw
data
LPDP
Indonesia Bond
Pricing
Agency
(IBPA)

Periode
Data
Tahun
2016

Tahun
2016
Tahun
2016

Jan s.d
Des
2016

Investing.com
(www.investing.c
om)

Jun 2014
s.d Mei
2017

Statistik
Perbankan
Indonesia
dan
Statistik
Perbankan
Syariah
(www.ojk.go.id)

Jun 2014
s.d Mei
2017

Investing.com
(www.investing.c
om)

Jun 2014
s.d Mei
2017

3.3. Metoda Analisis Data
3.3.1. Menghitung return realisasian aktiva
tunggal
Untuk aktiva obligasi, return realisasi adalah
sebesar rata-rata yield obligasi pembentuk
portofolio aktual serta rata-rata yield obligasi
pemerintah seri FR0045, FR0057, FR0058,
FR0067, FR0070, dan FR0071 selama periode
Januari 2016 sampai dengan Desember 2016.

Untuk aktiva deposito, return realisasi adalah
sebesar suku bunga deposito tahunan aktual serta
return deposito Rupiah bank umum dan bank
syariah jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan selama
periode Juni 2014 sampai dengan Mei 2017.
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Untuk aktiva saham, return realisasi
berdasarkan data historis perubahan harga saham
harian kategori saham papan utama (main board
index) periode Juni 2014 sampai dengan Mei 2017.

Seluruh
perhitungan
return
realisasi
dilakukan dengan asumsi bahwa return tersebut
merupakan return rata-rata selama periode
investasi satu tahun. Selain itu, komposisi
portofolio diasumsikan tetap selama masa
penelitian.
3.3.2. Menghitung
tunggal

return

harapan

∑𝑛𝑖=1 𝑅𝑖𝑡
𝑛
Keterangan:
𝐸(𝑅𝑖 ) =

n
Rit

=

=
=

tingkat keuntungan dari aktiva ke-i yang
diharapkan
jumlah observasi data historis
tingkat keuntungan realisasian dari aktiva ke-i

3.3.3. Menghitung risiko aktiva tunggal

Perhitungan risiko investasi untuk aktiva
tunggal adalah sebagai berikut:
𝜎=�

𝑛

𝑖=1 𝑗−1

Keterangan:
σp
n
wi

=
=
=

σij

=

wj

=

risiko portofolio (deviasi standar portofolio)
jumlah dari aktiva tunggal
proporsi aktiva tunggal ke-i terhadap total aktiva
di portofolio
proporsi aktiva tunggal ke-j terhadap total aktiva
di portofolio
kovarians antara return aktiva ke-i dan ke-j

3.3.7. Membentuk set efisien atas portofolio
aktual
Pembentukan set efisien dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menyiapkan input data perhitungan berupa:
a. Vektor
identitas
perhitungan matriks.

untuk

keperluan

b. Nilai A, B, C, dan D sebagai bagian dalam
perhitungan varian minimum portofolio
dengan rumus:
𝑛

𝑛

𝐴 = � �[𝜎𝑖𝑗 ]−1 . 𝐸(𝑅𝑖 ) . 𝐸(𝑅𝑗 )
𝑖=1 𝑗=1
𝑛

∑𝑛𝑖=1[𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅𝑖 )]2
𝑛

𝑛

𝐵 = � �[𝜎𝑖𝑗 ]−1 . 𝐸(𝑅𝑖 )
𝑖=1 𝑗=1

Keterangan:
σi = risiko investasi (deviasi standar) aktiva ke-i
n = jumlah observasi data historis
Ri = nilai return aktiva ke-i
E(Ri) = Nilai return ekspektasian aktiva ke-i

𝑛

𝑛

𝐶 = � �[𝜎𝑖𝑗 ]−1
𝑖=1 𝑗=1

𝐷 = 𝐴 . 𝐶 − 𝐵2

Pada penelitian ini, perhitungan nilai A, B, C,
dan D dilakukan menggunakan program
microsoft excel dengan menuliskan formula
sebagai berikut:

3.3.4. Menghitung kovarian antar aktiva
Perhitungan kovarian dilakukan
menggunakan bantuan program analisis
berupa covariance pada data analisis
microsoft excel yang akan menghasilkan
kovarian.

𝑛

𝜎𝑝 = �� � 𝑤1 . 𝑤𝑗 . 𝜎𝑖𝑗

aktiva

Perhitungan return harapan dilakukan dengan
rumus sebagai berikut:
E(ri)
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dengan
toolpak
aplikasi
matriks

A : =(MMULT(MMULT(Return,MINVERSE(Var
Kovar));TRANSPOSE(Return))

Rumus menghitung return harapan dari
portofolio adalah sebagai berikut:

C : =(MMULT(MMULT(Satu,MINVERSE(VarKo
var));TRANSPOSE (Satu))

B : =MMULT(MMULT(Satu,MINVERSE(VarKov
ar));TRANSPOSE (Return))

3.3.5. Menghitung return harapan portofolio

𝐸(𝑅𝑝 ) = ∑𝑛𝑖=1[𝑤1 . 𝐸(𝑅𝑖 )]
Keterangan:
E(Rp) =
n =
wi =
E(Ri) =

return harapan portofolio
jumlah dari aktiva tunggal
porsi aktiva tunggal ke-i terhadap total aktiva
di portofolio
nilai return ekspektasian aktiva ke-i

3.3.6. Menghitung risiko portofolio

Risiko portofolio dihitung dengan rumus
sebagai berikut:

D: =+A*C-B^2

Dengan ketentuan:
-

-

“Return” adalah nilai return harapan dari
tiap-tiap aktiva pembentuk portofolio.

“VarKovar” adalah nilai kovarian yang
berasal dari matriks hasil perhitungan
kovarian menggunakan data analisis pada
microsoft excel.
“Satu” adalah vektor identitas yang semua
elemennya bernilai 1
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2. Menentukan nilai deviasi standar portofolio
terkecil (minimum variance portfolio/MVP)
dengan rumus:
𝑀𝑉𝑃 = �

1
𝐶𝐶

3. Menentukan return harapan pada set efisien
dengan rumus:
𝐸(𝑅𝑝 ) =

𝐵 1
+ �𝐷 . (𝐶 . 𝜎𝑝2 − 1)
𝐶 𝐶

3.3.8. Menetapkan
komposisi
portofolio
optimal untuk portofolio aktual
1. Penetapan portofolio optimal berdasarkan nilai
MVP dihitung dengan rumus:
𝑊𝑘 =

∑𝑛𝑘=1 𝑤1[𝜎𝑘𝑗 ]−1
𝐶

2. Penetapan portofolio optimal berdasarkan
preferensi risiko investor dengan rumus:
𝑤𝑘 =

𝐸�𝑅𝑝 � ∑𝑛𝑗=1[𝜎𝑘𝑗 ]−1 . �𝐶. 𝐸 �𝑅𝑗 � − 𝐵� + ∑𝑛𝑗=1[𝜎𝑘𝑗 ]−1 . �𝐴 − 𝐵. 𝐸 �𝑅𝑗 ��

4. HASIL PENELITIAN

𝐷

Penelitian portofolio optimal dilakukan untuk
dua skenario portofolio yakni portofolio optimal
berdasarkan portofolio aktual dengan dua aktiva
berupa obligasi dan deposito, dan portofolio
optimal berdasarkan tiga aktiva berupa obligasi,
deposito dan saham.
Untuk portofolio dengan dua aktiva, hasil
perhitungan return harapan (E(R)), deviasi standar
(σ), dan koefisien variasi (CV) portofolio aktual
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Return Harapan, Risiko, dan Koefisien Variasi
Portofolio Dua Aktiva
Aktiva
Obligasi

Deposito

Portofolio

E(R)

(% p.a)

7,97
8,16
8,04

σ

CV

0,00506

0,06344

0,00420
0,00385

0,05145
0,04789

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa risiko
investasi yang diwakili oleh nilai deviasi standar
untuk portofolio nilainya lebih kecil dibandingkan
aktiva tunggal pembentuk portofolio yakni obligasi
dan deposito. Hal ini menunjukkan bahwa
diversifikasi portofolio dapat menurunkan risiko
investasi dibandingkan berinvestasi hanya pada
satu aset tunggal. Selain itu, diversifikasi portofolio
dapat meningkatkan performa investasi yang
dibuktikan dengan kecilnya nilai koefisien variasi
portofolio dibandingkan koefisien variasi aktiva
tunggalnya.
Portofolio investasi dapat dikatakan optimal
jika berada pada set efisien. Untuk itu, dalam
menentukan apakah portofolio akual investasi
LPDP merupakan portofolio yang optimal atau
tidak, terlebih dahulu dibentuk set efisien sebagai
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kumpulan portofolio efisien yang memberikan
kemungkinan return tertinggi untuk risiko tertentu
atau return tertentu untuk risiko terendah. Set
efisien terdiri dari kumpulan titik portofolio yang
membentuk garis lengkung yang terentang mulai
dari titik portofolio dengan risiko terendah sampai
dengan titik portofolio dengan risiko tertinggi.
Titik portofolio dengan risiko terendah merupakan
minimum variance portfolio (MVP). Adapun titik
portofolio dengan risiko tertinggi adalah titik
portofolio dari salah satu aktiva pembentuk
portofolio aktual yang memiliki risiko investasi
berupa deviasi standar tertinggi.
Berdasarkan perhitungan, nilai risiko terkecil
MVP adalah 0,00341 dengan nilai return harapan
set efisien sebesar 8,086%. Adapun nilai risiko
terbesar adalah nilai risiko dari obligasi sebesar
0,00506 dengan nilai return harapan set efisien
sebesar 8,210%.

Selanjutnya, dibentuk set efisien berupa titik
portofolio dengan risiko maksimum, titik
portofolio dengan risiko minimum (MVP), titik
portofolio aktual, serta dua puluh lima titik
portofolio di antara titik maksimum dan titik
minimum untuk dapat membentuk garis set efisien.
Hasil perhitungan set efisien tersebut adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.2 Set Efisien Portofolio Dua Aktiva (Obligasi dan
Deposito)
Titik Portofolio

σ

Titik max.

0,00506

8,210

Titik 1

0,00499

8,207

Titik 4

0,00480

8,199

Titik 2
Titik 3
Titik 5
Titik 6
Titik7

Titik 8
Titik 9

Titik 10
Titik 11
Titik 12
Titik 13
Titik 14
Titik 15
Titik 16
Ttik 17

Titik 18
Titik 19
Titik 20
Titik 21
Titik 22
Titik 23
Titik 24
Titik 25

0,00493
0,00487
0,00474
0,00468
0,00461
0,00455
0,00449
0,00442
0,00436
0,00430
0,00423
0,00417
0,00411
0,00405
0,00398
0,00392
0,00386
0,00379
0,00373
0,00367
0,00360
0,00354
0,00348

E(R)

(% p.a)

8,204
8,202
8,196
8,193
8,189
8,186
8,183
8,180
8,176
8,173
8,170
8,166
8,162
8,158
8,154
8,150
8,146
8,141
8,136
8,131
8,125
8,117
8,108
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Titik min. (MVP)

0,00341

8,086

Titik preferensi risiko

0,00385

8,146

Titik Aktual

0,00385

8,040

Dengan besaran risiko aktual sebesar 0,00385
dan return harapan aktual sebesar 8,040, dapat
dibentuk grafik set efisien untuk portofolio aktual
dan portofolio optimal berdasarkan MVP dan
preferensi risiko investor sebagai berikut:
8,25%
8,20%

Return Harapan

portofolio
optimal
berdasarkan
portofolio preferensi
optimal risiko investor
berdasarkan
MPV portofolio
aktual

8,15%
8,10%
8,05%
8,00%

7,95%
0,0030

0,0035

0,0040

0,0045

Deviasi Standar

0,0050

0,0055

Tabel 4.3 Return dan Risiko Untuk Portofolio Aktual,
Optimal Berdasarkan MVP, dan Optimal Berdasarkan
Preferensi Risiko Investor
Portofolio

Aktual

MVP

Preferensi
Investor

σ

0,00385

0,00341

0,00385

Porsi Deposito

8,040%
63,31%
36,69%

Berdasarkan perhitungan, portofolio dengan
tiga aktiva menghasilkan nilai return harapan
(E(R)), deviasi standar (σ), dan koefisien variasi (CV)
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.4 Return Harapan, Risiko, dan Koefisien Variasi
Portofolio Tiga Aktiva
σ

CV

Obligasi

Aktiva

E(R)

8,27%

0,00619

0,07498

Portofolio

7,49%

0,13548

1,80861

Saham

Gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa
portofolio aktual LPDP tidaklah berada pada garis
set efisien. Dengan kondisi portofolio aktual yang
memiliki risiko sebesar 0,00385 dan return
harapan sebesar 8,040%, ternyata masih dapat
menghasilkan risiko investasi minimum dengan
tawaran return harapan yang lebih tinggi pada
kondisi MVP (portofolio optimal berdasarkan MVP)
yakni risiko sebesar 0,00341 dan return harapan
sebesar 8,086%. Jika LPDP menggunakan risiko
portofolio aktual yang sebesar 0,00385 sebagai
preferensi risiko portofolio, maka portofolio
optimal yang dapat dicapai pada risiko tersebut
adalah portofolio dengan return harapan yang
lebih tinggi sebesar 8,146% (portofolio optimal
berdasarkan preferensi risiko investor). Jika
disajikan dalam tabel, perbandingan portofolio
optimal yang dapat dibentuk berdasarkan
portofolio aktual LPDP adalah sebagai berikut:

E(R) (p.a)

saham dengan komposisi masing-masing aktiva
yang sama yaitu sebesar 33,33%.

Deposito

Gambar 4.1 Portofolio Aktual dan Portofolio Optimal
Berdasarkan MVP dan Preferensi Risiko Investor

Porsi Obligasi
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8,086%

38,18%

61,82%

8,146%
6,07%

93,93%

Sampai dengan tahun 2016, LPDP melakukan
portofolio investasi hanya pada dua aktiva
investasi saja yakni obligasi dan saham. Pada
kenyataannya, terdapat banyak alternatif aktiva
investasi yang terbuka untuk dijadikan aktiva
pembentuk portofolio oleh investor, salah satunya
adalah saham. Pada perhitungan dan penetapan
portofolio berikutnya, dilakukan perhitungan
portofolio optimal dengan asumsi terdapat tiga
aktiva investasi yang dijadikan sebagai aktiva
pembentuk portofolio yaitu obligasi, deposito, dan

(% p.a)

0,00812

7,46%

0,10883

0,41531

6,74%

6,15844

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
portofolio investasi memiliki nilai risiko portofolio
sebesar 0,13548. Nilai tersebut lebih rendah
dibandingkan nilai risiko investasi pada obligasi
sebesar 0,00619 dan deposito sebesar 0,00812.
Tingginya risiko portofolio tersebut disebabkan
oleh tingginya deviasi standar saham sebagai salah
satu aktiva pembentuk portofolio. Jika LPDP
menginvestasikan dananya hanya pada saham,
maka LPDP akan menanggung risiko investasi
sebesar 0,41531. Namun jika LPDP melakukan
diversifikasi portofolio berupa saham, obligasi dan
deposito, maka tingkat risiko portofolio akan turun
menjadi 0,13548. Hal ini membuktikan bahwa
tindakan diversifikasi aktiva dalam portofolio akan
mampu menurunkan risiko investasi secara
keseluruhan
Dengan mengulangi langkah perhitungan
pembentukan set efisien yang telah dilakukan
untuk portofolio aktual dengan dua aktiva,
perhitungan return dan risiko portofolio pada set
efisien portofolio tiga aktiva adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.5 Set Efisien Portofolio Tiga Aktiva (Obligasi,
Deposito, dan Saham)
Titik Portofolio
Titik maksimum

σ
0,41532

E(R)

(% p.a)

50,87

Titik 1

0,39955

49,24

Titik 4

0,35225

44,37

Titik 2
Titik 3
Titik 5
Titik 6
Titik7

Titik 8
Titik 9

Titik 10
Titik 11
Titik 12
Titik 13
Titik 14

0,38378
0,36802
0,33648
0,32072
0,30495

0,28918
0,27341
0,25765
0,24188
0,22611
0,21035
0,19458

47,62
45,99
42,74
41,12
39,49

37,86
36,24
34,61
32,99
31,36
29,74
28,11
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Titik 15

0,17881

26,48

Titik 18

0,13151

21,61

Titik 16

0,16304

Ttik 17

24,86

0,14728

Titik 19

23,23

0,11574

Titik 20

19,98

0,09998

Titik 21

18,35

0,08421

Titik 22

16,72

0,06844

Titik 23

15,09

0,05268

Titik 24

13,46

0,03691

Titik 25

11,82

0,02114

10,17

Titik min. (MVP)

0,00537

8,061

Titik Aktual

0,13549

7,491

Berdasarkan perhitungan, nilai risiko terkecil
MVP adalah 0,00537 dengan nilai return harapan
sebesar 8,061%. Adapun nilai risiko terbesar
adalah 0,00620 dengan nilai return harapan
sebesar 8,268%. Dengan besaran risiko aktual
sebesar 0,013549 dan return harapan aktual
sebesar 8,061, dapat dibentuk grafik set efisien
untuk portofolio aktual dan portofolio optimal
berdasarkan MVP tiga aktiva sebagai berikut:
60,00%

50,00%
40,00%

Return Harapan

portofolio
optimal

30,00%
20,00%

portofolio
aktual

10,00%

0,00%
0,0030

0,0530

0,1030

0,1530

0,2030

0,2530

Deviasi Standar

0,3030

0,3530

0,4030

0,4530

Gambar 4.1 Portofolio Aktual dan Portofolio Optimal
Berdasarkan MVP dan Preferensi Risiko Investor

Perbandingan komposisi portofolio antara
portofolio awal dengan portofolio optimal pada
portofolio dengan tiga aktiva tersebut adalah
sebagai berikut:
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ini adalah obligasi sebesar 38,18% dan deposito
sebesar 61,82%.

Adapun perhitungan portofolio optimal
berdasarkan risiko portofolio aktual yang dijadikan
sebagai preferensi risiko investor, menghasilkan
portofolio dengan nilai deviasi standar sebesar
0,00385 dan return harapan sebesar 8,146%
dengan komposisi obligasi 6,07% dan deposito
93,93%. Kondisi tersebut masih lebih baik
dibandingkan portofolio aktual yang saat ini
dimiliki LPDP.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan
bahwa portofolio aktual dengan dua aktiva yang
saat ini dilakukan oleh LPDP bukanlah merupakan
portofolio yang optimal. Hal ini disebabkan
terdapatnya portofolio optimal yang menjanjikan
risiko investasi yang lebih kecil dengan return
investasi yang lebih besar. Demikian pula jika
risiko aktual portofolio dijadikan sebagai referensi
risiko investor, masih terdapat portofolio optimal
yang menjanjikan return harapan yang lebih besar.

Untuk portofolio dengan tiga aktiva berupa
obligasi, deposito dan saham, portofolio optimal
yang dapat dicapai adalah portofolio dengan nilai
risiko investasi sebesar 0,00537 dan return
harapan sebesar 8,06%. Portofolio optimal
tersebut dapat dicapai dengan komposisi
portofolio berupa obligasi 74,72%, deposito
24,81% dan saham 0,47%.
Berdasarkan pembahasan, analisis dan
pengujian yang telah dilakukan, maka dapat
diberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:
1.

Tabel 4.6 Return dan Risiko Untuk Portofolio Aktual,
Optimal Berdasarkan MVP, dan Optimal Berdasarkan
Preferensi Risiko Investor
Portofolio

Awal

MVP

σ

0,13548

0,00537

Deposito

33,33%

24,81%

E(R) (p.a)
Obligasi
Saham

7,491%

33,33%
33,33%

8,061%

2.

74,72%

5. KESIMPULAN DAN SARAN

0,47%

Berdasarkan data return realisasi portofolio
aktual, portofolio optimal yang dapat dicapai
adalah portofolio yang memiliki risiko terkecil
berupa MVP sebesar 0,00341. Portofolio optimal
tersebut mampu menawarkan return harapan yang
lebih besar yaitu 8,086%. Nilai return harapan
tersebut lebih besar dibandingkan dengan return
harapan portofolio aktual yang hanya sebesar
8,040%. Komposisi portofolio pada kondisi optimal

3.

Untuk mendapatkan tingkat keuntungan
maksimal atas portofolio aktual dengan risiko
investasi terkecil, LPDP hendaknya melakukan
diversifikasi melalui portofolio dengan
komposisi obligasi sebesar 38,18% dan
deposito sebesar 61,82%. Komposisi tersebut
akan menghasilkan return harapan sebesar
8,08%.

Jika LPDP menggunakan risiko aktual
portofolio pada portofolio aktual sebagai
preferensi risiko investasi, maka LPDP
hendaknya melakukan portofolio investasi
dengan komposisi obligasi sebesar 6,07% dan
deposito sebesar 93,93%. Komposisi tersebut
akan menghasilkan return harapan sebesar
8,146%.

Untuk mendapatkan komposisi portofolio yang
lebih baik, perhitungan portofolio optimal
pada
penelitian
selanjutnya
dapat
mempertimbangkan
obligasi
perusahaan
sebagai salah satu aktiva pembentuk portofolio
dengan memperhatikan rating obligasi yang
sesuai dengan preferensi risiko LPDP.
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Untuk mendapatkan komposisi portofolio yang
lebih baik, perhitungan portofolio optimal
pada
penelitian
selanjutnya
dapat
mempertimbangkan deposito pada perbankan
umum dan perbankan syariah sebagai satu
aktiva pembentuk portofolio tersendiri.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian dilakukan berdasarkan data historis
serta kondisi yang mempengaruhi investasi yang
telah terjadi di masa lalu. Dengan demikian, hasil
penelitian ini tidak dapat dijadikan dasar untuk
menentukan komposisi portofolio investasi di
masa datang. Untuk itu, pada penelitian
selanjutnya
dapat
dilakukan
perhitungan
portofolio
optimal
berdasarkan
perkiraan/prognosa return harapan di masa yang
akan datang.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam
penelitian ini yang dapat dilengkapi dalam
penelitian selanjutnya. Untuk aktiva investasi
berupa
obligasi,
penelitian
ini
hanya
mengikutsertakan obligasi pemerintah sebagai
salah satu aktiva pembentuk portofolio, sementara
pada portofolio aktual yang dilakukan LPDP
terdapat obligasi perusahaan sebagai salah satu
pilihan aktiva investasi. Selanjutnya, untuk aktiva
investasi berupa deposito, perhitungan portofolio
optimal tidak menempatkan deposito pada
perbankan umum dan syariah sebagai satu aktiva
tersendiri pembentuk portofolio. Selain itu, tidak
terdapat perbedaan portofolio berdasarkan jangka
waktu deposito yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan
1 tahun.
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ABSTRAK
This study aims to determine the efficacy level of accounting
information (cash and accrual basis) in central government
agencies for internal decision-making at spending unit. In addition,
this study aims to determine the influence of the organization’s
external factors, its internal factors, and characteristic of
individual users against level of accounting information usage for
internal decision making at spending unit. The findings show that
the level of accrual basis of accounting information usage was high
for internal decision making. In addition, there was a difference of
accounting information usage between cash and accrual-based
accounting information. This study also shows that the
organization’s external factors, the organization's internal factors
and characteristic of individual users had a significant influence
against level of accounting information usage (cash and accrual
basis) for internal decision-making at spending unit.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kegunaan
informasi akuntansi (berbasis kas dan akrual) dalam proses
pengambilan keputusan internal Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA). Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk
mengetahui pengaruh faktor eksternal organisasi, faktor internal
organisasi dan faktor karakteristik individu pengguna terhadap
tingkat penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan
keputusan internal Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA). Temuan peneliti menunjukan bahwa tingkat
penggunaan informasi akuntansi berbasis akrual tinggi dalam
rangka pengambilan keputusan internal. Selain itu penelitian
menunjukan adanya perbedaan tingkat penggunaan antara
informasi akutansi berbasis kas dan informasi akuntansi berbasis
akrual. Penelitian juga menujukan bahwa faktor eksternal
organisasi, faktor internal organisasi dan faktor karakteristik
individu pengguna berpengaruh signifikan terhadap tingkat
penggunaan informasi akuntansi (berbasis kas dan akrual) dalam
pengambilan keputusan internal.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pada selama tiga dekade terakhir, beberapa
negara melakukan reformasi besar-besaran pada
sektor publiknya. Reformasi di sektor publik
tersebut terinspirasi oleh konsep New Public
Management (NPM) yang mulai dikembangkan
pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an
(Gruening, 2001). 1 Secara praktek, gerakan ini
dimulai oleh PM Margaret Thatcher di Inggris yang
kemudian di ikuti oleh negara maju lainnya seperti
Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru
(Puspawati, 2016). 2 Tujuan utama konsep New
Public Management (NPM) adalah untuk
mengurangi perbedaan praktek manajemen sektor
swasta dan sektor publik (Hood, 1995; Lapsley,
2009)
serta
mengarahkan
proses
pertanggungjawaban yang berfokus pada hasil dan
outcome (Hood, 1995). Sama halnya dengan yang
dilakukan oleh banyak negara lainnya, pemerintah
Indonesia juga melakukan reformasi pada
akuntansi sektor publiknya (Susanto dan Djumirah,
2015). Reformasi ini merupakan bentuk dari
implementasi konsep New Public Management
(NPM) dan good governance yang bertujuan untuk
meningkatkan financial accountability sektor
publik di Indonesia.

Inisiatif pemerintah untuk melakukan
reformasi akuntansi pemerintah telah dimulai
sejak tahun 1990-an awal. Selanjutnya, pelaporan
keuangan pemerintah Indonesia mendapatkan
momentum sejak munculnya paket UndangUndang Keuangan Negara yang terdiri dari
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara. Tuntutan masyarakat terhadap
akuntabilitas
dan
transparasi
pengelolaan
keuangan di sektor publik juga makin meningkat.
Sesuai amanat Undang-Undang, pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun
2005
tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan menerbitkan laporan
keuangan untuk pertama kalinya yaitu laporan
1

2

G.Gruening, Origin and Theoretical Basis of New
Public Management. International Public
Management Journal, 4(1), 2001, hlm. 1-25.

A. A.Puspawati, Penerapan New Public
Management (NPM) di Indonesia (Reformasi
Birokrasi,
Desentralisasi,
Kerjasama
Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan
Pelayanan Publik),PUBLISIA (Jurnal Ilmu
Administrasi Publik, 1(1), 2016.
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keuangan pemerintah pusat tahun 2004 dengan
berbagai kekurangannya.

Dalam perjalanannya, kualitas laporan
keuangan
terus
dikembangkan
dan
disempurnakan. Dalam proses menyempurnaan
kualitas laporan keuangan, pemerintah melakukan
berbagai upaya diantaranya pengembangan sistem
akuntansi pemerintah, pengembangan aplikasi
pendukung, peningkatan kualitas sumber daya
manusia, serta yang menjadi agenda besar adalah
disusunnya standar akuntansi berbasis akrual.
Sistem akuntansi berbasis akrual merupakan
amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi SAP
berbasis akrual yang diimplementasikan secara
serempak pada tahun 2015 diharapkan mampu
memberikan informasi akuntansi yang lebih
reliable dan relevan dalam rangka pengambilan
keputusan bagi para pemangku kepentingan,
bukan
sekedar
formalitas
bentuk
pertanggungjawaban
pengelolaan
keuangan
negara.

Implementasi sistem akuntansi berbasis
akrual disektor publik berdampak positif pada
pengelolaan keuangan berbagai negara. Beberapa
hasil penelitian menyatakan bahwa akuntansi
berbasis akrual berpotensi menyediakan informasi
yang berguna dalam pengambilan keputusan
entitas pemerintahan (Nirmala, Alfian dan Sari,
2014; Sousa, Vasconcelos, Caneca & Niyama, 2013;
Andriani, Kober & Ng, 2010; Nogueira, Jorge &
Cervera, 2013). Bertentangan dengan penelitian
sebelumnya
dalam
konteks
perencanaan
pembangunan daerah di jawa dan madura,
informasi akuntansi berbasis kas memiliki tingkat
kebergunaan yang lebih tinggi dari pada elemen
laporan keuangan dan rasio keuangan berbasis
akrual (Susanto & Djumirah, 2015). Perbedaan
hasil penelitian tersebut memunculkan pertanyaan
berikut.
RQ1: Apakah tingkat kegunaan informasi
akuntansi akrual cukup tinggi dalam konteks
pengambilan keputusan internal organisasi sektor
publik di Indonesia.

RQ2: Apakah ada perbedaan tingkat kegunaan
antara informasi akuntansi akrual dan kas dalam
konteks
pengambilan
keputusan
internal
organisasi sektor publik di Indonesia.
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Organisasi sektor publik sangat dipengaruhi
faktor lingkungan institusional mereka termasuk
dalam hal pengambilan keputusan internal.
Noguera et al. (2015) menyatakan bahwa faktor
eksternal dan internal organisasi memiliki peran
dalam pengambilan keputusan termasuk dalam
pengambilan keputusan di organisasi sektor
publik. Hal ini menjadi dasar munculnya Research
Question berikut.
RQ3: Apakah faktor institusional organisasi
berpengaruh signifikan dalam konteks penggunaan
informasi akuntansi kas dan akrual dalam
pengambilan keputusan internal organisasi sektor
publik di Indonesia.

1.1.1 Berdasarkan Research Question diatas dibuat
hipotesis penelitian berikut:
H1 : Tingkat kebergunaan informasi
akuntansi berbasis akrual dalam
pembuatan keputusan internal
adalah rendah.
H2 : Tidak ada perbedaan tingkat
kegunaan
antara
informasi
akuntansi berbasis akrual dengan
informasi akuntansi berbasis kas
dalam
pembuatan
keputusan
internal.
H3 : Faktor
eksternal
organisasi
berpengaruh signifikan terhadap
tingkat
penggunaan
informasi
akuntansi
akrual
dalam
pengambilan keputusan internal.
H4 : Faktor
internal
organisasi
berpengaruh signifikan terhadap
tingkat
penggunaan
informasi
akuntansi
akrual
dalam
pengambilan keputusan internal.
H5 : Faktor
karakteristik
individu
pengguna berpengaruh signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan
informasi akuntansi akrual dalam
pengambilan keputusan internal.
H6
Faktor
eksternal
organisasi
berpengaruh signifikan terhadap
tingkat
penggunaan
informasi
akuntansi kas dalam pengambilan
keputusan internal.
H7 : Faktor
internal
organisasi
berpengaruh signifikan terhadap
tingkat
penggunaan
informasi
akuntansi kas dalam pengambilan
keputusan internal.
H8 : Faktor
karakteristik
individu
pengguna berpengaruh signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan
informasi akuntansi kas dalam
pengambilan keputusan internal.
1.1.2 Adapun research design penelitian ini
dijelaskan gambar 1 berikut:

Gambar 1

2. KERANGKA
TEORI
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

DAN

2.1. Informasi Akuntansi dan Penggunaan
Pelaporan Keuangan dalam Lembaga
Pemerintah
Nirmala (2014) menyatakan bahwa alasan
perubahan basis akuntansi untuk pelaporan
keuangan sektor publik menjadi basis akrual
diantaranya dikarenakan akuntansi berbasis kas
tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk
pengambilan keputusan ekonomi misalnya
informasi tentang hutang dan piutang sehingga
penggunaan basis akrual sangat disarankan.
Akuntansi berbasis akrual mampu menghasilkan
informasi keuangan yang handal dan komprehensif
sehingga akan sangat relevan jika digunakan
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
internal. Sousa et al (2013) melakukan penelitian
yang menguji persepsi dari pengguna internal dan
eksternal serta penyusun laporan keuangan
mengenai perubahan basis akuntansi di Brazil,
serta potensi dari sistem baru dalam penyediaan
informasi yang berguna dalam pengambil
keputusan dan manajer entitas publik. Hasil
penelitian menunjukan bahwa responden merasa
akuntansi berbasis akrual berpotensi menyediakan
informasi yang berguna dalam pengambilan
keputusan entitas pemerintahan. Susilo (2015)
melakukan penelitian mengenai peran informasi
akuntansi sebagai alat akuntabilitas internal,
evaluasi kinerja keuangan, dan pengambilan
keputusan keuangan pada instansi vertikal
pemerintah pusat. Sampel dari penelitian ini
adalah instansi vertikal di kota Yogyakarta,
kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul. Hasil
penelitian menunjukan bahwa informasi akuntansi
belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut
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dikarenakan kualitas informasi akuntansi yang
belum memadai, budaya akuntansi yang belum
mengakar, komitmen dan keinginan pengelola
keuangan yang kurang, latar belakang pendidikan
staf yang bukan dari akuntansi dan ketiadaan
pedoman analisis dan pemanfaatan laporan
keuangan di lingkup pemerintah.
Andriani et al (2010) melakukan penelitian
dengan menguji 19 situasi pengambilan keputusan
dalam kuisioner yang ditunjukan kepada manajer
sektor publik di 24 departemen dari 25
departemen di Australia Barat. Hasil dari
penelitian tersebut menunjukan bahwa manajer
sektor publik di Australia Barat menganggap
Informasi akrual lebih berguna di kebanyakan
situasi pengambilan keputusan yang diujikan.
Pengujian tersebut menunjukan bahwa informasi
akuntansi akrual lebih berguna untuk 16 dari 19
situasi pengambilan keputusan. Nogueira et al
(2013) menyatakan bahwa dalam rangka
pengambilan keputusan seperti penyusunan
anggaran dan penentuan fee, informasi akuntansi
akrual memiliki tingkat kebergunaan yang lebih
tinggi. Sejalan dengan hasil penelitian Andriani et
al (2010), Nogueira et al (2013) juga
mengkonfirmasi hipotesisnya yang menyatakan
bahwa rata-rata kegunaan informasi akuntansi
berbasis akrual adalah tinggi di atas 3 pada skala 1
(tidak bermanfaat) sampai dengan 5 (bermanfaat).
Susanto (2015) menguji tingkat kebergunaan
elemen laporan keuangan dan rasio keuangan di
Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah) lingkup Jawa dan Madura dalam penelitian
ini diuji elemen laporan keuangan dan rasio
keuangan yang mana yang lebih berguna apakah
yang berbasis akrual atau kas dalam konteks
perencanaan pembangunan regional. Hasil dari
penelitian tersebut menunjukan hasil yang
bertentangan dengan penelitian Andriani et al ,
Nogueira et al (2013) dan Sousa et al (2013)
bahwa elemen laporan keuangan dan rasio
keuangan yang berbasis kas memiliki tingkat
kebergunaan yang lebih tinggi dari pada elemen
laporan keuangan dan rasio keuangan yang
berbasis akrual. Paragraf 9 Lampiran I.01 SAP 01
menyatakan bahwa:
“.......Tujuan umum laporan keuangan adalah
menyajikan informasi ....yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya....”

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran
I.01 Kerangka Konseptual Paragraf 19 menyatakan:

“Kebutuhan informasi tentang kegiatan
operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan
kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan
memadai apabila didasarkan pada basis akrual
yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan

Indonesian Treasury Review Vol.2, No.4, 2017, Hal.73-91

kewajiban bukan berdasarkan pada arus kas
semata.”
Adanya perbedaan hasil penelitian antara
Andriani et al (2010), Nogueira et al (2013) dan
Sousa et al (2013) dengan Susanto (2015)
mengenai
tingkat
kebergunaan
informasi
akuntansi kas dan akrual mendasari dibuatnya
hipotesis 1 dan 2.
2.2. Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Penggunaan Informasi Akuntansi dalam
Pengambilan Keputusan Internal

Di Maggio dan Powell (1983) dalam
Donaldson (1995) menyatakan bahwa organisasi
dibentuk oleh lingkungan institusional yang ada di
sekitar mereka. Dengan demikian keputusan yang
diambil oleh organisasi akan dipengaruhi oleh
institusi yang ada di luar organisasi termasuk
didalamnya adalah keputusan yang diambil dengan
menggunakan informasi akuntansi. Kaitannya
dengan tingkat kebergunaan dalam pengambilan
keputusan entitas, Nogueira et al (2015)
membedakan faktor yang mempengaruhi tingkat
kegunaan informasi akuntansi dalam pengambilan
keputusan entitas menjadi faktor eksternal
organisasi dan faktor internal organisasi. Brusca
(1997) beranggapan bahwa karakteristik personal
seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman
terlibat dalam akuntansi dan pelaporan berkaitan
dengan penggunaan informasi yang diungkapkan
dalam pelaporan keuangan. Yamamoto (2008)
mengkonfirmasi pernyataan Brusca (1997) bahwa
latar belakang pendidikan dan pengalaman
profesional berpengaruh terhadap penggunaan
atribut laporan keuangan. Mbelwa (2015)
mengklasifikasikan latar belakang pendidikan dan
pengalaman
profesional
sebagai
faktor
karakteristik individual pengguna. Mack (2003)
melakukan penelitian mengenai penggunaan
laporan keuangan di sektor publik Australia.
Tujuan dari penelitian Mack adalah menentukan
pengaplikasian dari “Decision-Useful Model” pada
sektor publik dengan mengidentifikasi secara
empiris pihak-pihak yang memanfaatkan laporan
keuangan dan prasyarat informasi akuntansi yang
mereka butuhkan.

Mbelwa (2014) melakukan penelitian dengan
pendekatan interpretasi menggunakan exploratory
case study strategy pada dua pemerintah daerah di
Tanzania. Hasil dari penelitian ini menunjukan ada
dua tipe penggunaan informasi akuntansi dalam
pengambilan keputusan yaitu instrumental
conceptual use terkait dengan estimasi dan
penghimpunan sumber pendapatan dan symbolic
use pada saat persetujuan anggaran. Penelitian ini
juga
mengidentifikasi
22
faktor
yang
mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi
dalam pengambilan keputusan. Nogueira et al
(2013) melakukan analisis mengenai persepsi dari
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pengguna internal mengenai penggunaan laporan
keuangan dalam konteks pengambilan keputusan
pada daerah-daerah di Portugal. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan
informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan
sudah tinggi. Selanjutnya Nogueira et al (2015)
melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi organisasi dalam pengambilan
keputusan sesuai dengan teori kelembagaan yang
menyatakan bahwa nilai di luar dan di dalam
organisasi memainkan peran dalam pengambilan
keputusan. Temuan utama dari penelitian ini
menunjukkan bahwa tekanan dari organisasi
profesional dan national problem (Faktor
Eksternal) begitu pula dengan the lack of
knowledge and training on the accounting
information system (Faktor Internal Organisasi)
adalah faktor yang paling berpengaruh dalam
proses pengambilan keputusan. Berdasarkan
penjelasan di atas, maka disusun hipotesis 3 s.d 8.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah sektor
publik. Sektor publik dalam hal ini terbatas pada
entitas akuntansi pemerintahan yakni seluruh Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja
Vertikal Kementerian/Lembaga yang ada di
Indonesia. Menurut data Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 (Audited)
pada tahun 2016 terdapat 26.985 entitas akuntansi
yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam
LKPP Tahun 2016. Entitas Akuntansi tersebut
terdiri dari 26.737 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran/Satuan Kerja Vertikal Kementerian/
Lembaga dan 248 entitas akuntansi bagian
anggaran Bendahara Umum Negara. Target sampel
dari populasi dirumuskan dengan metode slovin
sejumlah minimal 400 sampel. Responden yang
dilibatkan dalam penelitian ini adalah pegawai
yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan
penyusunan laporan keuangan satuan kerja
meliputi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Surat
Perintah
Membayar
(PPSPM),
Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan, Staf Keuangan serta
jabatan lain yang terkait dengan pelaporan
keuangan. Sampel dalam penelitian ditentukan
dengan
menggunakan
metode
convenient
sampling/sampling dengan kemudahan.
Metode pengambilan sampel tersebut
menggunakan kriteria sampel yang ditetapkan oleh
peneliti. Penulis menyampaikan kuisioner kepada
responden dengan menggunakan 2 metode yaitu
penyampaian kuisioner secara online dengan
menggunakan fasilitas formulir google dan
penyampaian
kuisioner
secara
manual.
Penyampaian kuisioner dilakukan penulis melalui
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179 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. Kuisioner yang berhasil mendapatkan
tanggapan dari responden adalah sejumlah 635
kuisioner terdiri dari 562 kuisioner online dan 73
kuisioner manual yang diisi secara lengkap. Dari
635 kuisioner tersebut terdapat 521 kuisioner
yang memenuhi kriteria penelitian.

3.2. Definisi Operasional

3.2.1. Kegunaan Informasi Akuntansi Kas dan
Akrual
Collier (2015) menyatakan bahwa informasi
akuntansi adalah suatu media yang kita gunakan
untuk mengukur dan mengkomunikasikan suatu
economic event. Secara sederhana informasi
akuntansi adalah infomasi yang dihasilkan dari
proses akuntansi yang dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan. Variabel ini diadopsi dari
penelitian Andriani et al (2010) yang mengukur
derajat kegunaan informasi akuntansi berbasis kas
dan akrual sesuai dengan 19 situasi pengambilan
keputusan yang berbeda dengan menggunakan 5
skala [1] tidak berguna s.d [5] sangat berguna.
Penelitian ini menguji persepsi pengguna terhadap
kegunaan informasi akuntansi kas dan akrual
setelah penerapan akuntansi berbasis akrual di
tahun 2015.

3.2.2. Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Tingkat Kegunaan Informasi Akuntansi
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Kegunaan Informasi Akuntansi dijabarkan dari
teori
kelembagaan.
Teori
kelembagaan
menjelaskan mengenai respon organisasi terhadap
tekanan dari lingkungan organisasi, salah satunya
teridentifikasi faktor eksternal yang dapat
memberi tekanan dan pengaruh kepada organisasi
(Carpenter & Feroz, 2001; Carpenter et al., 2007;
Chapman, Cooper & Miller, 2009).
Selain itu faktor internal organisasi
(kebutuhan efisiensi, profesionalisme, ukuran dan
kompleksitas organisasi, dan strategi organisasi)
juga memiliki peran penting dalam menjelaskan
perubahan organisasi, termasuk dari sistem
akuntansinya (Benito, Bastida, & Munoz, 2010;
Deegan, 2002; Scapens,1994). Faktor lain yang
berhubungan dengan pengambilan keputusan
seperti skill, pengetahuan dan pengalaman
mengenai konsep dan tools manajemen keuangan
dikategorikan
dalam
kelompok
variabel
karakteristik individu pengguna (Askim, 2008;
Paulsson, 2006; Yamamoto, 2008). Penelitian ini
mengukur tingkat pengaruh ketiga faktor tersebut
terhadap variabel terikat
tingkat kegunaan
informasi akuntansi (cash & accrual base) dengan
menggunakan 5 skala [1] tidak berpengaruh s.d [5]
sangat berpengaruh.

KEGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN INTERNAL OLEH UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

.

Halaman 78

Pandu Karno

3.3. Metoda Analisis

Untuk menguji penelitian ini menggunakan
beberapa pengujian antara lain uji One Sample Ttest untuk hipotesis 1, Uji one sample t-test
merupakan teknik analisis untuk membandingkan
satu variable bebas. Teknik ini digunakan untuk
menguji apakah nilai tertentu berbeda secara
signifikan atau tidak dengan rata-rata sampel. Uji
Wicoxon Ranks Test untuk hipotesis 2, Uji Wilcoxon
merupakan salah satu pengujian nonparametrik.
Statistik nonparametrik adalah statistik yang tidak
memerlukan asumsi-asumsi tertentu. Sedangkan
pengujian analisis regresi berganda digunakan
untuk menguji hipotesis 3,4,5,6,7 dan 8. Analisis
regresi merupakan analisis ketergantungan dari
satu atau lebih variabel bebas terhadap satu
variabel terikat. Analisis regresi berganda adalah
analisis
regresi
yang
digunakan
untuk
memprediksi satu variabel terikat berdasarkan dua
atau lebih variabel bebas.

4. HASIL PENELITIAN
4.1. Demografi

Tabel 1 berikut menjelaskan
mengenai demografi responden.

informasi

INSERT TABEL 1. HERE

Berdasarkan jenis kewenangan satuan kerja
dari 521 responden, 384 (73,70 %) adalah
responden dengan kewenangan kantor daerah,
107 (20.54%) kantor pusat, 24 (4.61%) tugas
perbantuan dan 6 (1,15%) dekonsentrasi. Dilihat
dari gender mayoritas responden 384 (73,70%)
adalah laki-laki dan 137 (26,30%) responden
perempuan. Klasifikasi responden berdasarkan
umur 122 (23,42%) memiliki usia < 30 tahun, 205
(39,35%) usia 30-40 tahun, 139 (26,68%) 41-50
tahun dan 55 (10,65%) berusia > 50 tahun. Bila
dilihat dari latar belakang pendidikan mayoritas
responden adalah Sarjana yaitu 299 (57,39%)
responden, Diploma 97 (18,62%) responden, SMA
Sederajat 71 (17,63%) responden, Magister 53
(10,17%) responden sedangkan S3 sejumlah 1
responden. Berdasarkan segi keilmuannya 103
(19,77%) responden berlatar belakang Pendidikan
Akuntansi, 61 (11,71%) Manajemen, 47 (9,02%)
Ilmu Ekonomi, 29 (5,57%) Ilmu Komputer, 17
(3,26%) Teknik, 52 (9,98%) Hukum dan 212
(40,69%) lainnya yang meliputi Pendidikan Agama
Islam, Perbendaharaan Negara, Perpajakan dsb.
Responden
berdasarkan
jabatan
strukturalnya terbagi menjadi 4 kelompok yaitu
eselon II 3 (0,58%) responden, eselon III 42
(8,06%) responden, eselon IV 94 (18,04%)
responden dan staf 382 (73,32%) responden.
Berdasarkan
jabatan
fungsionalnya
Kuasa
Pengguna Anggaran 45 responden (8,64%),
Pejabat Pembuat Komitmen 48 responden
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(9,21%), Pejabat Pembuat SPM 73 responden
(14,01%), Bendahara Satker 208 (39,92%) dan Staf
Keuangan 147 responden (28,21%) responden.
Berdasarkan pengalaman terlibat dalam akuntansi
dan pelaporan dibagi menjadi 4 yaitu < 1 tahun 63
(12,09%), 1-5 tahun 297 responden (57,01%), 610 tahun 123 (23,61%) dan lebih dari 10 tahun 38
responden (7,29%). Dilihat dari penggunaan
informasi akuntansinya 95 (18%) responden
hanya menggunakan informasi akuntansi akrual
dalam penyusunan anggaran, 75 (14%) responden
hanya menggunakan informasi akuntansi kas
dalam penyusunan anggaran sedangkan 351 (67%)
responden menggunakan keduanya kas dan akrual
dalam menentukan anggaran. Dalam hal
penggunaan
informasi
untuk
kepentingan
manajemen internal, 112 (21%) responden
menggunakan informasi akuntansi akrual saja, 18
(3%) hanya menggunakan informasi akuntansi kas
dan 391 (75%) responden menggunakan
keduanya.
4.2. Analisis Diskriptif, Validitas, Realibilitas
Variabel dan Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 menjelaskan analisis deskriptif,
validitas dan reabilitas variabel.
INSERT TABEL 2. HERE

Tabel 2 menjelaskan bahwa hasil uji validitas
semua item penelitian untuk variabel X1, X2, X3
dan Y (Kas maupun Akrual) valid ditunjukan
dengan nilai r hitung> nilai r tabel (0,0859). Kemudian
untuk reliabilitas variabel diikatakan cukup untuk
menjustifikasi sebuah penelitian. Hal ini dapat
terlihat dari nilai cronbach’s Alpha >0,70.

Tabel 2 menunjukan bahwa hasil uji
Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk model X-Y
(Akrual) menunjukkan nilai 0,901 dengan tingkat
signifikan 0,391 yang berarti di atas 0,05. Hasil ini
menunjukkan bahwa residual untuk model X - Y
(Akrual) terdistribusi secara normal. Sedangkan
untuk model X - Y (Kas) memiliki nilai Kolmogorof
Smirnov Z 1,217 dengan tingkat signifikansi 0,103 >
0,05 yang berarti residual terdistribusi secara
normal.

Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Tabel
2 menyatakan bahwa semua variabel independen
dalam penelitian ini tidak memiliki masalah
multikolinearitas. Hal ini ditunjukan dengan nilai
VIF< 10 dan nilai toleransi > 0,10. Sedangkan untuk
uji heteroskedastisitas dilihat dari tabel 2, seluruh
variabel dependen untuk model regresi X-Ya
(Informasi Akrual) dan X-Yk (Informasi Kas) > 0,05
sehingga model regresi X-Ya (Informasi Akrual)
maupun X-Yk (Informasi Kas) disimpulkan bebas
dari masalah heteroskedastisitas.
4.3. Uji Hipotesis
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4.3.1. Informasi Akuntansi dan Penggunaan
Pelaporan Keuangan dalam Lembaga
Pemerintah
Sejak tahun 2015 baik pemerintah pusat
maupun
pemerintah
daerah
diwajibkan
menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam
penyusunan laporan keuangan. Hal ini merupakan
amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang keuangan negara dalam pasal 3 ayat
(1) yang berbunyi sebagai berikut:
“Ketentuan
mengenai
pengakuan
dan
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis
akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini
dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5
(lima) tahun.”

Penerapan akuntansi berbasis akrual dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah
sangatlah penting. Menurut Nogueira et al. (2013)
menyatakan bahwa pentingnya penggunaan sistem
akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan
laporan keuangan pemerintah, dikarenakan basis
akrual memungkinkan pengungkapan informasi
mengenai kegunaan yang lebih besar dalam
pembuatan keputusan seperti untuk pembuatan
anggaran dan penentuan fee.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran
I.01 Kerangka Konseptual Paragraf 19 juga
menyatakan:
“Kebutuhan
informasi
tentang
kegiatan
operasional pemerintah serta posisi kekayaan
dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik
dan memadai apabila didasarkan pada basis
akrual yakni berdasakan pengakuan munculnya
hak dan kewajiban bukan berdasarkan pada
arus kas semata.”

Penjelasan diatas mendasari dibuatnya
Hipotesis 1 dan Hipotesis 2. Hasil uji atas hipotesis
tersebut diterangkan dalam tabel 3 dan 4 berikut.
INSERT TABEL 3 & 4. HERE

Pengujian terhadap H1 dilakukan dengan
menggunakan alat uji One Sample T-test dimana
teknik ini digunakan untuk membandingkan satu
variabel bebas. Teknik ini menguji apakah nilai
tertentu berbeda secara signifikan atau tidak
dengan rata-rata sampel. Hipotesis Penelitian ini
diuraikan sebagai berikut.
H01 = i0 < 3 dan Ha1 = i0> 3

Parameter uji yang digunakan adalah jika t
>
tabel t hitung, maka H01 diterima dan Ha1 ditolak.
Sebaliknya jika t tabel< t hitung, maka H01 ditolak dan
Ha1 diterima. Variabel bebas yang diuji adalah
Mean Ya (tingkat kegunaan informasi akrual)
dengan test value 3.
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Tabel 3 menjelaskan bahwa hasil uji statistik
menujukan t hitung yang dihasilkan adalah 65,899.
Sedangkan t tabel untuk α 0,05 dengan Df 520
adalah 1,9645. Hasil t tabel (1,9645) < t hitung
(65,899), maka H01 ditolak dan Ha1 diterima.
Hasil ini menegaskan temuan dari penelitian
Nogueira et al. (2013) yang menyatakan bahwa
rata-rata kegunaan informasi berbasis akrual
untuk pengambilan keputusan internal adalah
tinggi yaitu diatas skala 3 pada skala 1 (tidak
berguna) sampai 5 (sangat berguna).

Uji Wilcoxon digunakan untuk menguji
Hipotesis 2. Uji Wilcoxon signed rank test adalah
satu uji statistik non parametik yang tidak perlu
memenuhi asumsi-asumsi tertentu seperti uji
asumsi klasik. Uji ini digunakan untuk menganalisis
data berpasangan karena adanya dua perlakuan
yang berbeda dan memiliki subjek yang sama.
Dalam hal ini Wilcoxon signed rank test digunakan
untuk mengetahui perbedaan antara tingkat
kebergunaan informasi akuntansi berbasis akrual
dan informasi akuntansi berbasis kas. Parameter
uji ini adalah jika Asymp. Sig. (2-tailed)/ p value <
0,05 maka H02 ditolak dan Ha2 diterima.
Sebaliknya jika p value > 0,05 maka H0 diterima
dan Ha ditolak. Penelitian ini melakukan uji beda
Two Related Sample Test- Wilcoxon signed rank test
dengan
membandingkan
antara
tingkat
kebergunaan informasi akrual (Ya) dan tingkat
kebergunaan informasi kas (Yk).

Tabel 4 menunjukan bahwa secara umum p
value yang diperoleh adalah 0,000 < 0,05 maka
H02 ditolak dan Ha2 diterima. Hal ini berarti
sejalan dengan hasil penelitian Andriani et al.
(2010) bahwa ada perbedaan tingkat kegunaan
antara informasi akuntansi berbasis akrual dengan
informasi akuntansi berbasis kas dalam pembuatan
keputusan intern di 19 situasi pengambilan
keputusan. Tabel 4 menunjukan bahwa informasi
akuntansi berbasis akrual memiliki tingkat
kebergunaan yang lebih tinggi di semua situasi
pengambilan keputusan.
4.3.2. Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Penggunaan Informasi Akuntansi dalam
Pengambilan Keputusan Intern

Teori Kelembagaan menyatakan bahwa
lingkungan internal maupun eksternal organisasi
memiliki pengaruh besar atas tindakan dan
keputusan yang dibuat oleh organisasi. Di Maggio
dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995)
menyatakan bahwa organisasi dibentuk oleh
lingkungan institusional yang ada di sekitar
mereka. Ini berarti penggunaan informasi
akuntansi
dalam
pengambilan
keputusan
organisasi pun dipengaruhi oleh faktor-faktor di
dalam dan di luar organisasi. Nogueira et al. (2015)
membedakan faktor yang mempengaruhi tingkat
kegunaan informasi akuntansi dalam pengambilan
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keputusan entitas menjadi 2 yaitu faktor eksternal
organisasi dan faktor internal organisasi.

Alijarde
(1997)
berpendapat
bahwa
karakteristik personal seperti latar belakang
pendidikan dan pengalaman terlibat dalam
akuntansi dan pelaporan berkaitan dengan
penggunaan informasi yang diungkapkan dalam
pelaporan
keuangan.
Mbelwa
(2015)
mengklasifikasikan latar belakang pendidikan dan
pengalaman
profesional
sebagai
faktor
karakteristik individual pengguna. Berdasarkan
penjelasan tersebut penulis mengklasifikasikan
faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi
dalam pengambilan keputusan menjadi 3
kelompok antara lain faktor yang terkait dengan
tekanan eksternal institusional (X1), faktor yang
terkait dengan tekanan internal institusional (X2)
dan faktor yang terkait karakteristik/ nilai pelaku
secara perseorangan (X3). Pola hubungan faktorfaktor tersebut dalam pengambilan keputusan
internal Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA).
Tabel 5 menunjukan hasi uji hipotesis 3 s.d 8
berikut.
INSERT TABEL 5 HERE

Untuk membuktikan H3 sampai dengan H8
digunakan analisis regresi berganda dengan
memperhatikan nilai t hitung. Uji t digunakan
untuk menelaah signifikansi pengaruh variabel
independen secara sebagian terhadap variabel
dependen. Ada dua cara melakukan uji t, yaitu
dengan perbandingan nilai signifikansi dan dengan
perbandingan nilai t hitung dengan t tabel. Dalam
penelitian, uji t dilakukan untuk persamaan regresi
linear berganda. Setelah dilakukan uji regresi
linear berganda dengan memasukkan semua
variabel independen atas variabel dependen,
didapatlah tabel koefisien regresi. Informasi pada
tabel koefisien regresi dapat digunakan untuk
melakukan uji t. Jika signifikansi variabel prediktor
melebihi 0,05 maka variabel tersebut tidak
signifikan. Variabel juga tidak dinyatakan
signifikan apabila t hitung variabel bersangkutan
lebih kecil dari t tabel. Nilai t tabel ditetapkan dengan
taraf signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan
degree of freedom (df) = n-k, dimana n adalah
jumlah sampel dan k adalah jumlah seluruh
variabel (independen dan dependen). Dengan
demikian didapat df = 521-4 = 517, sehingga
diperoleh nilai t tabel = 1,9645.

Tabel 5 menjelaskan bahwa dalam model
regresi X- Ya (Informasi Akrual) nilai t hitung untuk
variabel Faktor Eksternal Organisasi (X1) adalah
1,325 < t tabel (1,9645) dan nilai signifikansi 0,186 >
0,05. Sehingga H3: Faktor eksternal organisasi
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan informasi akuntansi akrual dalam
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pengambilan
keputusan
internal
ditolak.
Kesimpulannya faktor eksternal organisasi tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan informasi akuntansi akrual dalam
pengambilan keputusan internal. Sedangkan untuk
model regresi X- Yk (Informasi Kas) nilai t hitung
untuk variabel Faktor Eksternal Organisasi (X1)
adalah 2,335 > t tabel (1,9645) dan nilai signifikansi
0,020 < 0,05. Sehingga H6: Faktor eksternal
organisasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat
penggunaan informasi akuntansi kas dalam
pengambilan
keputusan
internal
ditolak.
Kesimpulannya faktor eksternal organisasi
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan informasi akuntansi akrual dalam
pengambilan keputusan internal.

Model regresi X- Ya (Informasi Akrual) nilai t
untuk variabel faktor internal organisasi (X2)
adalah 5,685 > t tabel (1,9645) dan nilai signifikansi
0,000 < 0,05. Hal ini berarti faktor internal
organisasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat
penggunaan informasi akuntansi akrual dalam
pengambilan keputusan internal. Sehingga H4:
Faktor internal organisasi berpengaruh signifikan
terhadap tingkat penggunaan informasi akuntansi
akrual dalam pengambilan keputusan internal
diterima. Sedangkan untuk model regresi X- Yk
(Informasi Kas) nilai t hitung untuk variabel Faktor
Internal Organisasi (X2) adalah 3,514 > t tabel
(1,9645) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
Sehingga H7: Faktor
internal
organisasi
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan informasi akuntansi kas dalam
pengambilan
keputusan
internal
diterima.
Kesimpulannya
faktor
internal
organisasi
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan informasi akuntansi kas dalam
pengambilan keputusan internal.
hitung

Nilai t hitung untuk variabel faktor karakteristik
individu pengguna (X3) dalam model regresi X- Ya
(Informasi Akrual) adalah 5,048 > t tabel (1,9645)
dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti
faktor
karakteristik
individu
pengguna
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan informasi akuntansi akrual dalam
pengambilan keputusan internal. Sehingga H5:
Faktor
karakteristik
individu
pengguna
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan
informasi
akuntansi
dalam
pengambilan
keputusan
internal
diterima.
Sedangkan nilai t hitung untuk variabel faktor
karakteristik individu pengguna (X3) dalam model
regresi X- Yk (Informasi Kas) adalah 4,539 > t tabel
(1,9645) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini
berarti faktor karakteristik individu pengguna
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan informasi akuntansi kas dalam
pengambilan keputusan internal. Sehingga H8:
Faktor
karakteristik
individu
pengguna
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berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan informasi akuntansi kas dalam
pengambilan keputusan internal diterima.

Selanjutnya hasil uji F menunjukkan bahwa
nilai Fhitung untuk model regresi X- Ya (Informasi
Akrual) adalah(49,775) > Ftabel (2,6221) dan angka
signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama
antara keseluruhan variabel independen (X)
terhadap variabel dependen tingkat penggunaan
informasi akuntansi akrual dalam pengambilan
keputusan internal (Ya). Sedangkan nilai Fhitung
untuk model regresi X- Yk (Informasi Kas)
adalah(33,498) > Ftabel (2,6221) dan angka
signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama
antara keseluruhan variabel independen (X)
terhadap variabel dependen tingkat penggunaan
informasi akuntansi kas dalam pengambilan
keputusan internal (Yk).

Berdasarkan nilai koefisien korelasinya (R)
model regresi X-Ya (Informasi Akrual) yaitu 0,473
artinya hubungan antara variabel dependen dan
independen adalah cukup. Kontribusi secara
simultan semua variabel dependen (X) terhadap
variabel independen (Ya) adalah 22 % sedangkan
78% ditentukan oleh variabel yang lain
sebagaimana digambarkan dengan nilai R2 (0,220).
Sedangkan untuk model regresi X-Yk (Informasi
Kas) nilai Ryang diperoleh adalah 0,403 dan R2nya
0,158. Hal ini berarti hubungan antara variabel
dependen dan independen adalah cukup.
Kontribusi secara simultan semua variabel
dependen (X) terhadap variabel independen (Yk)
adalah 15,8 % sedangkan 84,2% ditentukan oleh
variabel yang lain.

Dalam penelitian ini selain telah melakukan
pengujian hipotesis yang terdiri dari one sample
T_test, uji wilcoxon, uji F, uji T dan uji R, penulis
juga telah melakukan robastes test pada data
sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana
dijelaskan tabel 6 & 7 berikut.
Tabel 6 & 7 menunjukan hasil Robastes test
berikut.
INSERT TABEL 6 & 7 HERE

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui
apakah hasil pengujian hipotesis 3 s.d 8 akan
berbeda
pada
data
yang
dikelompokan
berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh penulis.
Pada subbab ini penulis menguji dua model regresi
yakni model 1 (X-Y_Akrual) dan model 2 (X-Y_Kas).
Dari masing-masing model penulis melakukan
pengujian pada data yang telah dikelompokan
berdasarkan kriteria antara lain gender (priawanita), latar belakang pendidikan (akuntansinonakuntansi dan ekonomi-nonekonomi) serta
pengalaman terlibat di bidang akuntansi dan
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pelaporan (kurang dari 5 tahun- lebih dari 5
tahun).

Tabel 6 menjelaskan hasil dari robastes test
untuk model1 (X-Y_Akrual). Dari 3 kriteria
pengelompokan dan 8 kelompok responden yang
diuji ditemukan bahwa 6 kelompok responden
yaitu kelompok responden berjenis kelamin lakilaki, berlatar belakang pendidikan akuntansi,
berlatar belakang pendidikan nonakuntansi,
berlatar belakang pendidikan nonekonomi, serta
responden dengan pengalaman terlibat di bidang
akuntansi baik lebih dari 5 tahun atau kurang dari
5 tahun menunjukan hasil yang sama dengan
penelitian ini. Hasil dari robastes test keenam
kelompok responden tersebut menyatakan bahwa
faktor internal organisasi dan faktor karakteristik
individu pengguna berpengaruh
signifikan
terhadap penggunaan informasi akuntansi berbasis
akrual. Sebaliknya faktor eksternal organisasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap penggunaan
informasi akuntansi berbasis akrual. Sedangkan
untuk
kelompok
responden
perempuan
menyatakan hasil yang berbeda yaitu hanya
variabel
faktor
internal
organisasi
yang
berpengaruh signifikan terhadap penggunaan
informasi akuntansi berbasis akrual. Sebaliknya
kelompok responden dengan latar belakang
pendidikan ekonomi menyatakan bahwa semua
variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.

Sedangkan untuk hasil robastes test model 2
(X-Y_Kas) dijelaskan tabel 7. Tabel 7 menjelaskan
bahwa dari 3 kriteria pengelompokan dan 8
kelompok responden yang diuji hanya ditemukan 1
kelompok responden yaitu kelompok responden
dengan latar belakang pendidikan ekonomi yang
menunjukan hasil yang sama dengan hasil
penelitian ini. Kelompok responden lainnya
menunjukan hasil yang berbeda dengan hasil
penelitian ini dan cukup bervariasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama,
informasi akuntansi berbasis akrual memiliki
tingkat kegunaan yang tinggi dalam berbagai
situasi pengambilan keputusan internal pada Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
Kedua, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA) menganggap bahwa ada perbedaan
tingkat kegunaan informasi akuntansi berbasis
akrual dan informasi akuntansi berbasis kas. Hasil
penelitian menunjukan bahwa informasi akuntansi
berbasis kas lebih berguna di 19 situasi
pengambilan keputusan yang diujikan. Hal ini
sejalan dengan temuan Andriani et al. (2010)
menyebutkan
bahwa
mayoritas
informasi
akuntansi berbasis akrual lebih berguna dibanding
informasi akuntansi berbasis kas pada 19 situasi
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pengambilan keputusan yang diujikan yaitu 16 dari
19 situasi pengambilan keputusan.

Ketiga, faktor eksternal organisasi tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan
informasi
akuntansi
dalam
pengambilan keputusan internal untuk informasi
akuntansi akrual dan sebaliknya berpengaruh
sigifikan untuk informasi akuntansi berbasis kas.
Faktor eksternal organisasi meliputi dorongan
masalah nasional (misal kendala anggaran
belanja), dorongan yang berasal dari lembaga
pengendali
(diantaranya
Internal
Auditor,
Inspektorat Jenderal dsb), dorongan politik (lokal
atau pusat), dorongan yang berasal dari organisasi
profesional, kendali warga negara (sebagai
pemilih) dan pengawasan yang berupa opini media
masa dan masyarakat.
Keempat,
faktor
internal
organisasi
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan
informasi
akuntansi
dalam
pengambilan keputusan internal baik untuk
informasi akuntansi kas maupun akrual. Faktor
internal organisasi meliputi faktor beban kerja,
kuranganya artikulasi antara sistem informasi
akuntansi dan tujuan serta misi organisasi,
pengetahuan dan pelatihan yang cocok pada sistem
informasi akuntansi, sarana komputasi yang
memadai, kompleksitas informasi keuangan
berbasis akrual, penolakan terhadap perubahan,
dan pengalaman profesional pengguna.

Terakhir, faktor karakteristik individu
pengguna berpengaruh signifikan terhadap tingkat
penggunaan
informasi
akuntansi
dalam
pengambilan keputusan internal baik untuk
informasi akuntansi kas maupun akrual. Faktor
karakteristik individu pengguna meliputi faktor
tingkat pendidikan, pengalaman kerja serta
pengetahuan mengenai teknologi informasi dan
akuntansi.

Berdasarkan penjelasan simpulan dan babbab sebelumnya penulis memberikan beberapa
saran antara lain. Pertama, penelitian ini
menyimpulkan bahwa faktor internal organisasi
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan
informasi
akuntansi
dalam
pengambilan keputusan internal baik untuk
informasi akuntansi kas maupun akrual.
Komponen faktor internal organisasi meliputi
faktor beban kerja, kurangnya artikulasi antara
sistem informasi akuntansi dan tujuan serta misi
organisasi, pengetahuan dan pelatihan yang cocok
pada sistem informasi akuntansi, sarana komputasi
yang memadai, kompleksitas informasi keuangan
berbasis akrual, penolakan terhadap perubahan,
dan
pengalaman
profesional
pengguna.
Berdasarkan hal tersebut saran yang dapat
diberikan terkait faktor internal organisasi antara
lain: 1) Pemerintah agar dapat merumuskan
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kebijakan terkait beban kerja yang ideal di setiap
UAKPA dalam rangka mendukung optimalisasi
penggunaan informasi akuntansi. Selaras dengan
hasil penelitian Nogueira & Jorge (2015) bahwa
beban kerja yang berlebihan menghalangi
penggunaan laporan keuangan untuk pengambilan
keputusan internal. Dengan penerapan pembagian
beban kerja yang ideal kepada seluruh pengguna
informasi akuntansi, dapat memberikan ruang
kepada pengguna informasi akuntansi dalam
menganalisa informasi yang diperoleh yang
kemudian digunakan sebagai acuan dalam
pengambilan keputusan internal. 2) Agar
dikembangkan sistem informasi akuntansi yang
selaras dengan tujuan serta misi organisasi, 3)
Peningkatkan kompetensi SDM di bidang akuntansi
dan pelaporan, 4) Penyusunan kebijakan akuntansi
yang lebih sederhana, 5) Dilakukan sosialisasi
dalam rangka memberikan pemahaman yang
memadai kepada pengguna informasi akuntansi
saat terjadi perubahan kebijakan akuntansi dan
pelaporan. Kedua, penelitian ini menyimpulkan
bahwa faktor karakteristik individu pengguna
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
penggunaan
informasi
akuntansi
dalam
pengambilan keputusan internal baik untuk
informasi akuntansi kas maupun akrual. Faktor
karakteristik individu pengguna meliputi faktor
tingkat pendidikan, pengalaman kerja serta
pengetahuan mengenai teknologi informasi dan
akuntansi. Berdasarkan hal tersebut pimpinan unit
kerja disarankan untuk dapat menempatkan SDM
yang sesuai dengan kapasitasnya di bidang
akuntansi dan mengembangkan kembali budaya
akuntansi di lingkungan kerjanya masing-masing.
Setiap pegawai yang terlibat secara langsung
maupun tidak langsung dalam proses penyusunan
laporan keuangan didorong agar memahami
pentingnya informasi akuntansi sehingga dapat
mendukung terciptanya laporan keuangan yang
berkualitas. Dengan demikian informasi yang andal
dapat tersedia dan dapat digunakan dalam
pengambilan keputusan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari penelitian ini yaitu dapat
digunakan sebagai evaluasi pendahuluan dari
penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang
mulai diterapkan di pemerintah pusat dan
pemerintah daerah di Indonesia sejak tahun 2015.
Dari penelitian ini juga dapat diidentifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi persepsi penggunaan
informasi akuntansi pada Unit Akuntansi Pengguna
Anggaran di Indonesia yang nantinya dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pembuatan kebijakan akuntansi di sektor publik.
Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian
ini ditunjukan dengan hasil penelitian yang
menyatakan bahwa faktor eksternal menunjukan
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pengaruh secara langsung yang tidak signifikan
pada konstruksi penggunaan informasi akuntansi
akrual dalam pengambilan keputusan internal
UAKPA. Model penelitian ini dapat dikembangkan
lebih lanjut dengan meneliti pengaruh faktor
eksternal terhadap variabel lain, sehingga dapat
diketahui bagaimana faktor tersebut mampu
mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi
dalam pengambilan keputusan internal. Selain itu
nilai R2 yang relatif rendah yaitu 0,158 untuk
model X-Yk (Informasi Kas) dan 0,220 untuk model
X-Ya (Informasi Akuntansi Akrual) menunjukan
bahwa terdapat faktor lain yang sebaiknya
dimasukkan dalam model penelitian. Model
penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut
dengan meneliti pengaruh variabel di luar variabel
dalam model sehingga dapat diidentifikasi faktor
lain yang mempengaruhi penggunaan informasi
akuntansi dalam pengambilan keputusan internal.
Salah satu variabel yang mungkin dapat
ditambahkan adalah bagaimana faktor teknologi
dalam proses akuntansi mampu mempengaruhi
penggunaan
informasi
akuntansi
dalam
pengambilan keputusan internal.
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APPENDIX
TABEL 1 STATISTIK DISKRIPTIF RESPONDEN

Demografi

Kategori

Kantor Daerah
Kantor Pusat
Kewenangan Satuan Kerja
Tugas Perbantuan
Dekonsentrasi
Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki
Gender
Perempuan
Berdasarkan Umur
<30 tahun
30-40 tahun
Usia
41-50 tahun
>50 Tahun
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
≤SMA/sederajat
Diploma I-III
Latar belakang pendidiikan S1/Diploma IV
S2
S3
Akuntansi
Manajemen
Ilmu Ekonomi
Latar belakang keilmuan
Ilmu Komputer/TI
Teknik
Hukum
Lainnya
Berdasarkan Jabatan Struktural
Eselon II
Eselon III
Jabatan struktural
Eselon IV
Staf
Berdasarkan Jabatan Fungsional
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Jabatan fungsional
Pejabat Pembuat SPM (PP-SPM)
Bendahara Satker
Staf Keuangan
Berdasarkan
<1 Tahun
Pengalaman Terlibat dalam 1-5 Tahun
Akuntansi dan Pelaporan
6-10 Tahun
>10 Tahun

Sampel
N
%
384
73,70%
107
20,54%
24
4,61%
6
1,15%
521
100,00%
384
73,70%
137
26,30%
550
100,00%
146
26,55%
205
37,27%
139
25,27%
60
10,91%
521
100,00%
71
13,63%
97
18,62%
299
57,39%
53
10,17%
1
0,19%
521
100,00%
103
19,77%
61
11,71%
47
9,02%
29
5,57%
17
3,26%
52
9,98%
212
40,69%
521
100,00%
3
0,58%
42
8,06%
94
18,04%
382
73,32%
521
100,00%
45
8,64%
48
9,21%
73
14,01%
208
39,92%
147
28,21%
521
100,00%
63
12,09%
297
57,01%
123
23,61%
38
7,29%

Informasi Akuntansi untuk
kepentingan penganggaran

Informasi Akuntansi Akrual
Informasi Akuntansi Kas
Keduanya Informasi Akuntansi Kas dan Akrual

95
75
351

18,23%
14,40%
67,37%

Informasi Akuntansi untuk
kepentingan manajemen
internal

Informasi Akuntansi Akrual
Informasi Akuntansi Kas
Keduanya Informasi Akuntansi Kas dan Akrual

112
18
391

21,50%
3,45%
75,05%
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TABEL 2 ANALISIS DISKRIPTIF, VALIDITAS DAN REABILITAS VARIABEL
Construct
X1

X2

X3
YK

YA

Item
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X3.1
X3.2

X3.3
X3.4
YK1
YK2
YK3
YK4
YK5
YK6
YK7
YK8
YK9
YK10
YK11
YK12
YK13
YK14
YK15
YK16
YK17
YK18
YK19
YA1
YA2
YA3
YA4
YA5
YA6
YA7
YA8
YA9
YA10

N
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521

521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521

Min

Max

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
3
1
1
1
1
1
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Statistik

4,17
3,98
3,12
3,87
2,91
3,43
4,30
4,01
4,39
4,37
4,22
3,77
4,21
3,97
4,11
4,36
4,44

4,19
4,16
4,13
4,06
4,03
4,17
4,28
4,29
4,22
4,24
3,90
4,07
4,05
4,09
4,05
4,11
4,09
4,12
4,16
4,51
4,45
4,44
4,37
4,34
4,52
4,51
4,44
4,38
4,46

Mean

Std. Error

0,035
0,037
0,047
0,037
0,041
0,043
0,032
0,030
0,028
0,028
0,029
0,038
0,033
0,035
0,033
0,028
0,027

0,032
0,032
0,032
0,032
0,033
0,033
0,031
0,030
0,031
0,030
0,037
0,034
0,033
0,034
0,032
0,034
0,034
0,034
0,033
0,027
0,027
0,028
0,027
0,030
0,027
0,028
0,028
0,029
0,027

Std.
Deviation

0,81
0,84
1,08
0,85
0,94
0,97
0,73
0,68
0,64
0,65
0,66
0,87
0,75
0,80
0,75
0,63
0,61

0,74
0,72
0,73
0,73
0,76
0,76
0,70
0,69
0,71
0,69
0,85
0,78
0,76
0,77
0,74
0,78
0,77
0,78
0,76
0,61
0,62
0,63
0,63
0,68
0,61
0,63
0,63
0,67
0,61

Koefisien
Korelasi
Pearson
Rhitung

0,519
0,666
0,626
0,660
0,673
0,690
0,588
0,643
0,675
0,636
0,627
0,643
0,655
0,702
0,783
0,746
0,704
0,715
0,754
0,766
0,781
0,752
0,748
0,734
0,716
0,740
0,760
0,682
0,716
0,751
0,801
0,788
0,760
0,790
0,787
0,788
0,671
0,674
0,719
0,775
0,728
0,722
0,663
0,646
0,726
0,770

Cronbach
alfa
0,708

0,752

0,706
0,958

0,950
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.

YA11
YA12
YA13
YA14
YA15
YA16
YA17
YA18
YA19
Regresi
X-YK
X-YA

X1
X2
X3
X1
X2
X3

521
521
521
521
521
521
521
521
521

1
1
1
1
2
1
1
1
2

N

5
5
5
5
5
5
5
5
5

4,18
4,32
4,32
4,39
4,31
4,37
4,36
4,43
4,44

K-S

Z

Asym Sig

521

1,217

0,103

521

0,901

0,391

TABEL 3 ONE SAMPLE T-TEST (UJI HIPOTESIS 1)

0,037
0,033
0,032
0,030
0,029
0,030
0,030
0,029
0,028

Nilai

0,83
0,74
0,74
0,67
0,67
0,68
0,68
0,65
0,63

VIF

Sig

0,697
0,717
0,766
0,770
0,757
0,721
0,781
0,728
0,771

tolerans
i
0,753
0,622
0,731
0,753
0,622
0,731

1,328

1,608
1,369
1,328
1,608
1,368

0,104
0,100
0.920
0.071
0.070
0,595

Item

Diskripsi

N

t

df

Sig (2-tailed)

YA

Tingkat Kegunaan Informasi Akrual

521

65,899

520

0,000
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TABEL 4 2. WILCOXON SIGNED RANK TEST (UJI HIPOTESIS 2)
Informasi Akuntansi Kas

Y*

N

Tdk
Min/
Berguna
Berguna
Max
(%)**
(%)**
1/5
1,9%
85,6%

Mean

(SD)
4,19
(0,74)
2
521
1/5
1,5%
84,5%
4,16
(0,72)
3
521
1/5
1,3%
82,5%
4,13
(0,73)
4
521
1/5
1,5%
79,7%
4,06
(0,73)
5
521
1/5
1,2%
76,4%
4,03
(0,76)
6
521
1/5
2,1%
83,5%
4,17
(0,76)
7
521
1/5
1,3%
89,3%
4,28
(0,70)
8
521
1/5
0,8%
88,7%
4,29
(0,69)
9
521
1/5
0,4%
84,6%
4,22
(0,71)
10
521
2/5
0,2%
86,0%
4,24
(0,69)
11
521
1/5
3,6%
70,1%
3,90
(0,85)
12
521
1/5
2,3%
80,2%
4,07
(0,78)
13
521
1/5
1,3%
78,7%
4,05
(0,76)
14
521
1/5
1,9%
79,7%
4,09
(0,77)
15
521
1/5
0,8%
77,2%
4,05
(0,74)
16
521
1/5
2,1%
80,4%
4,11
(0,78)
17
521
1/5
1,9%
80,6%
4,09
(0,77)
18
521
1/5
2,5%
82,5%
4,12
(0,78)
19
521
1/5
1,7%
82,9%
4,16
(0,76)
Catatan : Sig menggunakan Wilcoxon Signed rank test
1

521

Informasi Akuntansi Akrual
Tdk
Berguna
Berguna

Median

N

Min/
Max

4

521

1/5

(%)**
0,6%

(%)**
95,8%

4

521

1/5

0,4%

94,2%

4

521

1/5

0,6%

94,0%

4

521

3/5

0,0%

92,1%

4

521

1/5

0,4%

90,0%

4

521

1/5

1,0%

96,2%

4

521

1/5

0,6%

95,0%

4

521

1/5

0,4%

93,7%

4

521

1/5

0,8%

91,6%

4

521

2/5

0,4%

94,4%

4

521

1/5

2,5%

82,3%

4

521

1/5

1,7%

89,6%

4

521

1/5

1,0%

87,7%

4

521

1/5

1,0%

91,7%

4

521

2/5

0,4%

89,1%

4

521

1/5

0,8%

91,2%

4

521

1/5

1,0%

91,4%

4

521

1/5

0,8%

93,7%

4

521

2/5

0,4%

93,1%

Mean
(SD)
4,51
(0,61)
4,45
(0,62)
4,44
(0,63)
4,37
(0,63)
4,34
(0,68)
4,52
(0,61)
4,51
(0,63)
4,44
(0,63)
4,38
(0,67)
4,46
(0,61)
4,18
(0,83)
4,32
(0,74)
4,32
(0,74)
4,39
(0,67)
4,31
(0,67)
4,37
(0,68)
4,36
(0,68)
4,43
(0,65)
4,44
(0,63)

Median

Sig

5

0,000

5

0,000

5

0,000

4

0,000

4

0,000

5

0,000

5

0,000

5

0,000

4

0,000

5

0,000

4

0,000

4

0,000

4

0,000

4

0,000

4

0,000

4

0,000

4

0,000

5

0,000

5

0,000

* Y menunjukan 19 situasi pengambilan keputusan yang berbeda
**Skala [1] tidak berguna- [5] sangat berguna. Pada tabel ini tidak berguna dijelaskan dengan jawaban [1] atau [2] pada skala jawaban;
berguna dijelaskan dengan jawaban [4] atau [5] pada skala jawaban
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LOGO JURNAL

1.

2.
3.
4.
5.
6.

ARTI LOGO JURNAL

Gedung bersejarah yang dirancang pada masa Daendels dan diselesaikan pada tahun 1928 dan
merupakan bagian induk istana pada masa itu, dan saat ini menjadi bagian dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dijadikan maskot pada logo Jurnal Ilmiah Perbendaharaan, dimaksudkan untuk
mengilustrasikan rumah/ gelanggang/ wahana [San.:śāsana] dalam melakukan olah-rasa/ berdialog/
bermufakat [San.:bhāwa rasa] yang berkelanjutan (sustainable) dalam mengawal nilai- nilai kebijakan
[San.:abyāsa].
Simbol bulir padi emas yang berisi melambangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Direktorat
Jenderal Perbendaharaan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme, diantaranya adalah learning
organization dan research-based policy.
Warna emas pada gambar gedung perbendaharaan dan bulir padi melambangkan bahwa nilai-nilai yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan
publik yang semakin baik (continuous improvement) untuk kesejahteraan masyarakat.
Warna dasar biru dengan bingkai perisai melambangkan keteguhan dalam melaksanakan tugas
berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, dengan selalu mengembangkan inovasi dan
improvement yang berkelanjutan.

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

Motto pada logo bertuliskan Bahasa Latin [L.]: ⌜adæquatio intellectûs nostri cum rê⌟ yang
diterjemahkan dalam Bahasa Inggris [Eng.]: ⌜conformity of our minds to the fact⌟; yang dalam Bahasa
Indonesia merupakan ⌜kesesuaian antara apa yang kita pikirkan terhadap fakta⌟. Motto ini digunakan
dalam epistemology [Cabang Ilmu Filsafat tentang hakikat ilmu pengetahuan] terkait pemahaman [Eng.]:
⌜the nature of understanding⌟ : adalah fenomena alamiah tentang paham/ persepsi/ pengetahuan/
pemikiran rasional.
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Petunjuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah

1. Persyaratan penulisan Karya Tulis Ilmiah untuk dapat diterima/ dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah
Perbendaharaan adalah:
a. Menyampaikan Karya Tulis Ilmiah baik dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
b. Surat pernyataan orisinalitas Karya Tulis Ilmiah yang bermaterai Rp6.000,00 yang menjelaskan
bahwa Karya Tulis Ilmiah berkenaan merupakan hasil karya sendiri/ tidak merupakan plagiat baik
sebagian maupun seluruhnya, dan karya tulis tersebut belum pernah dipublikasikan/ sedang dalam
proses publikasi pada jurnal/ media manapun;
c. Menyampaikan Lembar Penjelasan Karya Tulis Ilmiah;
d. Formulir Identitas Penulis (Curriculum Vitae);
Format formulir pada huruf a s.d. d sebagaimana terlampir.

2. Karya Tulis Ilmiah yang diajukan diketik dengan program Microsoft Word atau program pengolah kata
sejenis dan disimpan dalam format docx berikut ketentuannya:
a. Menggunakan huruf Cambria, ukuran 10, judul menggunakan huruf Cambria ukuran 14, spasi
tunggal;
b. Dicetak pada kertas A4 dengan jumlah 10 s.d. 25 halaman, margin atas 2,5 cm, bawah 2 cm, kanan 2
cm, dan kiri 2,5 cm;
c. Diserahkan dalam bentuk hardcopy/ cetak sebanyak 1 eksemplar beserta softcopy-nya yang dapat
dikirimkan melalui e-mail ke alamat: jurnal.djpbn@gmail.com.

3. Karya Tulis Ilmiah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Sistematika Karya Tulis Ilmiah hasil
penelitian adalah:
a. Judul
Penulisan judul tidak lebih dari 14 kata, dicetak dengan huruf kapital, center, Cambria 14, Bold.

b. Nama Penulis
Nama Penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan
penelitian. Dalam hal Karya Tulis Ilmiah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan
penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis utama wajib
mencantumkan alamat korespondensi dan/ atau alamat e-mail.

c. Abstrak disertai kata kunci
1. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Panjang
masing-masing abstrak tidak lebih dari 250 kata dalam Bahasa Indonesia dan 200 kata dalam
Bahasa Inggris yang disertai dengan 3-5 kata kunci. Abstrak minimal berisi judul, tujuan, metode
dan hasil penelitian.
2. Penulisan Abstrak yang berbahasa Inggris mengacu pada kaidah penulisan abstrak karya ilmiah
yang berlaku umum secara internasional. Dalam hal penerjemahan abstrak bahasa Indonesia ke
dalam bahasa Inggris, penulis tidak diperkenankan melakukan copy-paste langsung dari software/
aplikasi/ web penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi, dalam hal terdapat kesulitan dalam
melakukan penerjemahan, direkomendasikan menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun
biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab Penulis Karya Tulis
Ilmiah.

d. Pendahuluan
Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan (jika dipandang
perlu) organisasi penulisan Karya Tulis Ilmiah.

e. Kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis
Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk
mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset.

Halaman 93.8

Indonesian Treasury Review Vol.2 No.4, 2017

f. Metode riset/ penelitian
Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel,
dan metode analisis data.
g. Hasil dan pembahasan
Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan.

h. Kesimpulan
Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau
berupa intisari hasil pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf.

i. Implikasi dan keterbatasan
Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan
peneliti untuk riset yang akan datang.

j. Daftar Pustaka
Memuat sumber-sumber pustaka atau referensi yang dikutip di dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah.
Hanya sumber yang dijadikan referensi dalam karya tulis ilmiah yang dimuat dalam daftar referensi
ini. Untuk keseragaman penulisan, Daftar Pustaka ditulis sesuai dengan format American
Psychological Association (APA).
k. Lampiran
Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan.

4. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan
Karya Tulis Ilmiah atau merujuk pada peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor
04/E/2012. Karya Tulis Ilmiah berbahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia Yang Disempurnakan dan istilah-istilah yang telah dibakukan oleh Pusat Bahasa.

5. Semua Karya Tulis Ilmiah ditelaah secara anonim oleh Dewan Redaksi dan Mitra Bestari (peer-reviewer)
yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi Jurnal ITRev menurut bidang kepakarannya. Penulis Karya Tulis
Ilmiah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan atau revisi Karya Tulis Ilmiah atas dasar
rekomendasi/ saran dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. Kepastian pemuatan atau penolakan Karya
Tulis Ilmiah akan diberitahukan secara tertulis.

6. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan, penggunaan software/ aplikasi komputer untuk
pembuatan Karya Tulis Ilmiah atau hal lainnya yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) yang dilakukan oleh Penulis, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul, menjadi
tanggung jawab penuh Penulis Karya Tulis Ilmiah.
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SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama Penulis Karya Tulis Ilmiah

: …………………………………………...…………

Pangkat / Golongan (jika ada)

: ………………………………………...……………

NIP / NRM/ No. Identitas Lain
Jabatan

: ……………………………….……………..………

: …………………………………………...…………

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya susun dengan judul:
JUDUL MENGGUNAKAN HURUF TEBAL DAN KAPITAL

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

Materai
Rp6.000

…………….., ………………………..…..
Pembuat Pernyataan

...………………………………………

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

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Foto
4x6

Bank …

Pendidikan Terakhir

Program Studi

Universitas

Cabang …
Tahun Lulus

Riwayat Pekerjaan
Jabatan

Unit Organisasi

Periode

Prestasi/ Penghargaan/ Award

Riwayat Tulisan yang Pernah Dimuat

Catatan:
Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: jurnal.djpbn@gmail.com
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LEMBAR PENJELASAN KARYA TULIS ILMIAH
Judul Karya Tulis
Beri tanda (√) pada ⊡ yang telah disediakan sesuai keadaan yang sebenarnya:
a.

Jenis Artikel

b.

Hubungan dan relevansi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

 Penelitian
ini
telah
dilaksanakan
dan
berproses
___________________________
sampai
dengan
______________________________________________________________________

sejak

(tanggal/bulan/tahun)
(tanggal/bulan/tahun)

 Merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh pihak manapun.

 Ringkasan/ Short version Skripsi/ Thesis/ Disertasi karya sendiri dengan judul
___________________________________________________________________________________________________________________

 Merupakan kajian lanjutan atas Karya Tulis Ilmiah sendiri yaitu (judul, kota penerbit: penerbit,
tahun)
_______________________________________________________________________________________________________
dengan
perubahan
pada
_______________________________________________________________________________________

 Merupakan kajian lanjutan atas Karya Tulis Ilmiah pihak lain yaitu (judul, kota penerbit: penerbit,
tahun) _________________________________________________________________________________________________________
dengan
perubahan
pada
_______________________________________________________________________________________

c.
d.

e.

 Lainnya,
_____________________________________________________________________________________________
Tempat penulis melakukan Penelitian/Pemikiran pada artikel ini

 Dilaksanakan
di
____________________________________________________________________________

sebutkan:

(tempat/negara)

Pelaksanaan penelitian pada artikel ini merupakan bagian dari

 Pendidikan program _______________________________________________________________ (nama program studi)
di ____________________________________________________________________________ (nama Universitas dan
Negara)
 Lainnya, yaitu __________________________________________________________________________________________________
Sumber pembiayaan dalam melakukan Penelitian pada artikel ini adalah

 Sendiri __________________________________________________________________________________________________________
 Lainnya, yaitu __________________________________________________________________________________________________

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

Catatan:
Softcopy Formulir ini
jurnal.djpbn@gmail.com

dapat

diperbanyak

sesuai

kebutuhan

dan

dapat

……………………………………
dimintakan

melalui

email:
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Etika Penulisan Jurnal ITRev

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

