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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of the implementation of e-budgeting on the 

transparency and accountability of regional finances in the City Government of 

Surabaya. The theory used to achieve the objectives of this research is stewardship 

theory. This research is included in quantitative research. The population in this study is 

all parts of the budget user or budget user authority and financial administration officials 

in 22 Surabaya City Government Offices, the sampling technique in this study uses a 

purposive sample technique. The sample in this study were all employees in the finance 

department with criteria echelon 3 and echelon 4 officials at the level of head of the field 

and head of sub-sectors and at least one year of work. The respondents in this study were 

98 respondents. The research method uses surveys and tools to analyze data using SEM-

PLS. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of e-

Budgeting affects the transparency and accountability of regional finances in the City 

Government of Surabaya. 
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LATAR BELAKANG 

Pada era informasi digital saat ini 

instansi pemerintah mulai serius dalam 

melakukan reformasi/perubahan sistem 

keuangan negara. Reformasi keuangan 

daerah di Indonesia ditandai dengan 

diterbitkannya paket undang-undang 

(UU) Keuangan Negara (UU No. 17 

Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan 

UU No. 15 Tahun 2004) dan UU tentang 

Otonomi Daerah (UU No. 32 Tahun 

2004 dan UU No. 33 Tahun 2004), serta 

Peraturan Pemerintah (PP) (PP No. 58 

Tahun 2005) dan diikuti dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri No. 13 Tahun 2006). Salah 

satu sorotan utama reformasi keuangan 

daerah adalah terwujudnya pengelolaan 

keuangan publik yang transparan dengan 

berlandaskan pada konsep value for 

money sehingga tercipta akuntabilitas 

publik (Mardiasmo, 2009). Era 

penganggaran berbasis elektronik atau 

disebut dengan e-budgeting menuntut 

seluruh aktivitas pengelolaan keuangan 

daerah dalam perencanaan dan 

penganggaran harus menggunakan 

sistem yang modern, hal ini bertujuan 

untuk mempermudah pelaksanaan dari 

aktivitas perencanaan dan penganggaran 

tersebut. Fenomena tersebut juga berlaku 

pada organisasi-organisasi bisnis 

maupun instansi pemerintah baik di 

tingkat pusat maupun daerah walaupun 

pada organisasi bisnis penerapan e-
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budgeting telah lebih dulu dikenal 

daripada di instansi pemerintah. E-

Budgeting pemerintah daerah dalam 

mewujudkan transparansi pengelolaan 

keuangan daerah sangat penting 

dilakukan. Provinsi Jawa Timur 

merupakan pelopor dalam penggunaan 

sistem E-Budgeting salah satu nya di 

Kota Surabaya. Sistem ini pertama kali 

dirintis dari pemerintah kota Surabaya 

dan di adopsi oleh pemerintah DKI 

Jakarta pada tahun 2015 (Agustus, 

2016).  

Surabaya sebagai kota salah satu 

kota panutan dari kota maupun 

kabupaten yang berada di Jawa Timur 

terkait dalam penerapan E-Budgeting 

yang telah sukses diterapkan. Selain itu 

beragam penghargaan juga diterima oleh 

pemerintah Kota Surabaya terkait 

penerapan teknologi guna menunjang 

pelayanan birokrasi. Surabaya dinilai 

mampu melakukan inovasi, efisiensi dan 

unggul dalam manajemen proyek di 

sekitar pusat data. Program yang sudah 

di kelola oleh ibu Tri Risma selaku 

walikota Surabaya merupakan fasilitas 

teknologi informasi yang dapat 

dinikmati masyarakat Surabaya secara 

gratis guna mendapatkan pelayanan dan 

data secara transparan, akuntabel dan 

memangkas birokrasi. Implementasi e-

Budgeting tidak akan dapat berjalan 

dengan efektif apabila tidak didukung 

dengan sumber daya manusia yang 

kompeten, tentu sangat krusial apabila 

penganggaran berbasis digital yang 

sudah baik sistemnya dirusak dengan 

kompetensi sumber daya manusia yang 

buruk karena kurang memahami konsep 

dasar dan peraturan perundangan-

undangan tentang pengelolaan keuangan 

daerah yang seharusnya menjadi 

pedoman dalam pelaksanaannya.  

Transparansi pengelolaan 

keuangan daerah dipertegas dengan 

diterbitkannya UU  No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik 

yang menyatakan bahwa setiap badan 

publik, termasuk pemerintah daerah, 

berkewajiban menerbitkan informasi 

publik atas setiap aktivitas yang 

dilaksanakannya. UU ini, kemudian 

ditindaklanjuti dengan diterbitkannya 

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 

188.52/1797/SJ/2012 tentang 

Peningkatan Transparansi Pengelolaan 

Anggaran Daerah (TPAD). 

Akuntabilitas keuangan merupakan 

pertanggungjawaban mengenai 

integritas keuangan, pengungkapan, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Bentuk pertanggungjawaban 

ini adalah laporan keuangan dan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku mencakup penerimaan, 

penyimpanan, dan pengeluaran uang 

oleh instansi pemerintah (LAN dan 

BPKP, 2000).  

 

KERANGKA TEORITIS 

Teori Stewardship 

Stewardship Theory yang 

dikembangkan oleh (Donaldson & 

Davis, 1991) adalah paradigma baru 

untuk memahami adanya hubungan 

antara pemilik dan manajemen dari 

organisasi. Dalam pengelolaan 

Stewardship Theory organisasi 

difokuskan pada harmonisasi antara 

pemilik modal (principles) dengan 

pengelola modal (steward) dalam 

mencapai tujuan bersama. Teori ini 

menggambarkan situasi dimana para 

manajer (manajemen) termotivasi pada 

tujuan dari hasil utama mereka untuk 

kepentingan organisasi dengan 

mengesampingkan tujuan-tujuan 

individu. Dalam teori ini manajemen 

sebagai steward termotivasi untuk 

bertindak sesuai keinginan principal. 

Selain itu, perilaku steward cenderung 

loyal pada organisasinya karena steward 

berusaha mencapai sasaran 

organisasinya. Teori stewardship 

mengasumsi bahwa ada hubungan yang 
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kuat antara kesuksesan organisasi 

dengan kepuasan principal. Steward 

melindungi dan memaksimalkan 

kepuasan principal melalui kinerja yang 

dicapai. Steward yang berhasil 

meningkatkan kinerja akan mampu 

memuaskan organisasi karena sebagian 

besar rakyat memiliki kepentingan yang 

telah dilayani dengan baik lewat 

peningkatan kemakmuran yang diraih 

organisasi. Oleh karena itu, steward 

yang pro organisasi termotivasi untuk 

memaksimalkan kinerja instansi, 

disamping dapat memberikan kepuasan 

kepada rakyat. 

Anggaran 

Anggaran merupakan suatu 

rencana pemerintah daerah yang memuat 

rencana penerimaan maupun 

pengeluaran dalam periode tertentu. 

Anggaran haruslah dikelola dengan baik 

agar sasaran yang telah ditetapkan dapat 

dicapai. Menurut (Hariadi, Restianto, & 

Bawono, 2010), yang dimaksud dengan 

anggaran adalah “Pernyataan tentang 

estimasi kinerja yang akan dicapai 

selama periode tertentu yang dinyatakan 

dalam ukuran finansial”. Hal ini berarti 

bahwa anggaran tersebut merupakan 

besaran biaya yang akan digunakan 

dalam pencapaian kinerja dalam satu 

periode tertentu. Sedangkan menurut 

Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntasi Pemerintahan 

menyatakan bahwa: Anggaran 

merupakan pedoman tindakan yang akan 

dilaksanakan pemerintah meliputi 

rencana pendapatan, belanja, transfer, 

dan pembiayaan yang diukur dalam 

satuan uang yang disusun menurut 

klasifikasi tertentu secara sistematis 

untuk suatu periode. Dengan demikian 

dapat diartikan bahwa penganggaran 

dalam organisasi publik khususnya 

pemerintahan merupakan tahapan yang 

cukup kompleks karena penganggaran 

pada pemerintahan terkait dengan 

penentuan jumlah alokasi dana untuk 

tiap-tiap program atau kegiatan yang 

akan dilakukan dalam satu periode 

pemerintahan. Anggaran sebagai salah 

satu alat bantu manajemen memegang 

peranan cukup penting karena dengan 

anggaran manajemen dapat 

merencanakan, mengatur dan 

mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. 

Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut (Daries, 2008), 

penganggaran berbasis kinerja 

merupakan metode penganggararan 

yang dilakukan dengan memperhatikan 

keterkaitan antara keluaran dan hasil 

yang diharapkan dari kegiatan dan 

program termasuk efisiensi dalam 

pencapaian keluaran dari hasil tersebut. 

Siklus anggaran meliputi empat tahap 

yang diungkapkan menurut (Mardiasmo, 

2009) yang terdiri atas: (1) Tahap 

Persiapan, Pada tahap persiapan 

anggaran dilakukan taksiran pengeluaran 

atas dasar taksiran pendapatan yang 

tersedia. Yang didasari oleh visi, misi, 

dan tujuan organisasi. Terkait dengan hal 

tersebut, perlu diperhatikan bahwa 

sebelum menyetujui taksiran 

pengeluaran, hendaknya dilakukan 

penaksiran pendapatan terlebih dahulu, 

(2) Tahap Ratifikasi, Tahap ini 

merupakan tahap yang melibatkan 

proses politik yang cukup rumit. 

Pimpinan eksekutif dituntut memiliki 

integritas serta kesiapan mental yang 

tinggi. Hal tersebut penting karena dalam 

tahap ini pimpinan eksekutif harus 

mempunyai kemampuan untuk 

menjawab dan memberikan argumentasi 

yang rasional atas segala pertanyaan dan 

bantahan dari pihak legislative, (3) 

Tahap Implementasi, Dalam tahap 

pelaksanaan anggaran, hal terpenting 

yang diperhatikan oleh manajer 

keuangan publik adalah dimilikinya 

sistem (informasi) akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen. Manajer 

keuangan publik dalam hal ini 
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bertanggungjawab untuk menciptakan 

sistem akuntansi yang memadai dan 

handal untuk perencanaan dan 

pengendalian anggaran yang telah 

disepakati, dan bahkan diandalkan untuk 

tahap penyusunan anggaran periode 

berikutnya, (4) Tahap pelaporan dan 

Evaluasi, tahap persiapan, ratifikasi, dan 

implementasi anggaran terkait dengan 

aspek operasional anggaran, sedangkan 

tahap pelaporan dan evaluasi terkait 

dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap 

implementasi telah didukung dengan 

sistem akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen yang baik, 

maka diharapkan tahap pelaporan dan 

evaluasi tidak akan menemui banyak 

masalah. 

E-Budgeting  

E-Budgeting merupakan salah satu 

bentuk aplikasi e-government dalam 

bidanganggaran. E-budgeting bisa 

diartikan sebagai informasi data-data 

keuangan melalui teknologi guna 

membantu meningkatkan keterbukaan 

dan akuntabilits pemerintah. Dimana 

sistem ini menyangkut pengelolaan uang 

rakyat (public money) yang dilakukan 

secara transparan, efesien, rasional dan 

berkeadilan termasuk dalam pengertian 

ini adalah adil secara gender sehingga 

tercipta akuntabilitas publik (public 

accountability). Sedangkan reformasi 

anggaran tersebut (budgeting reform) itu 

sendiri meliputi proses penyusunan, 

pengesahan, pelaksanaan dan 

pertanggung jawaban anggaran. 

Menurut D. A. D. Nasution & Ramadhan 

(2019), Implementasi E-Budgeting 

pemerintah daerah didefinisikan sebagai 

proses memformulasi atau perencanaan 

dan melaksanakan kebijakan, peraturan 

serta prioritas-prioritas pembangunan 

terkait dengan anggaran melalui 

interaksi antara eksekutif, legislatif, dan 

birokrasi dengan partisipasi dari 

masyarakat sipil dan masyarakat 

ekonomi (bisnis) secara elektronik. 

Transparansi 

Coryanata (2007) mengatakan: 

“tranparansi dibangun diatas dasar arus 

informasi yang bebas, seluruh proses 

pemerintahan, lembaga-lembaga dan 

informasi perlu diakses oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan, dan informasi 

yang tersedia harus memadai agar dapat 

dimengerti dan dipantau”. Anggaran 

yang disusun oleh pihak eksekutif 

dikatakan transparansi jika memenuhi 

beberapa kriteria yaitu terdapat 

pengumuman kebijakan anggaran, 

tersedianya dokumen anggaran dan 

mudah diakses, tersedianya laporan 

pertanggungjawaban yang tepat waktu, 

terakomodasinya suara/usulan rakyat 

dan terdapat sistem pemberian informasi 

kepada publik. Transparansi pengelolaan 

keuangan daerah didefinisikan sebagai 

suatu bentuk keterbukaan pemerintah 

dalam membuat kebijakan-kebijakan 

pengelolaan keuangan, sehingga dapat 

diketahui dan diawasi oleh publik 

(masyarakat), mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan 

(Lulaj & Haxhi, 2019). Pengukuran 

transparansi pengelolaan keuangan 

daerah didasarkan pada tiga tahapan 

utama pengelolaan keuangan daerah, 

yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, 

dan (3) pelaporan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD. Dalam hal pelaksanaan 

transparansi pemerintah, media massa 

mempunyai peranan yang sangat 

penting, baik sebagai sebuah kesempatan 

untuk berkomunikasi pada publik 

maupun menjelaskan berbagai informasi 

yang relevan, juga sebagai penonton atas 

berbagai aksi pemerintah dan prilaku 

menyimpang dari aparat birokrasi. 

Untuk melaksanakan itu semua, “media 

membutuhkan kebebasan pers sehingga 

dengan adanya kebebasan pers maka 

pihak media akan terbebas dari 
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intervensi pemerintah maupun pengaruh 

kepentingan bisnis (Wiranto, 2012)”. 

Dengan adanya keterbukaan ini, maka 

konsekuensi yang akan dihadapi adalah 

kontrol yang berlebihan dari masyarakat, 

untuk itu harus ada pembatasan dari 

keterbukaan itu sendiri, dimana 

pemerintah harus pandai memilah mana 

informasi yang perlu dipublikasikan dan 

mana yang tidak perlu sehingga ada 

kriteria yang jelas dari aparat publik 

mengenai jenis informasi apa saja yang 

boleh diberikan dan kepada siapa saja 

informasi itu diberikan. Hal ini perlu 

dilakukan untuk menjaga supaya tidak 

semua informasi menjadi konsumsi 

publik dikarenakan terdapat hal-hal yang 

menyebabkan informasi tersebut tidak 

boleh diketahui oleh publik. 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas (accountability) 

secara harfiah dapat diartikan sebagai 

pertanggungjawaban. Tetapi 

penerjemahan secara sederhana ini dapat 

mengaburkan arti kata accountability itu 

sendiri bila dikaitkan dengan pengertian 

akuntansi dan manajemen (Akbar, 

2012). Lebih lanjut dikaitkan bahwa 

konsep akuntabilitas tersebut senada 

dengan apa yang dikemukakan oleh 

stewart tentang jenjang atau tangga 

akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) 

jenis tangga akuntabilitas yaitu 

accountability for probity and legality, 

process Accountability, performance 

Accountability, programme 

Accountability, policy Accountability. 

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah 

pemberian informasi dan pengungkapan 

(disclosure) atas aktivitas dan kinerja 

finansial kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (Mardiasmo, 2006). Hal 

tersebut memiliki arti bahwa pemerintah, 

baik tingkat pusat maupun daerah, harus 

dapat menjadi subjek pemberi informasi 

dalam rangka pemenuhan hak-hak 

publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk 

diberi informasi, dan hak untuk didengar 

aspirasinya. Annisaningrum (2010) 

mengatakan bahwa akuntabilitas adalah 

mempertanggungjawabkan pengelolaan 

sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada 

entitas pelaporan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara periodik 

atau dengan kata lain dapat diartikan 

akuntabilitas merupakan kewajiban 

menyampaikan pertanggungjawaban 

dan untuk menjawab atau menerangkan 

kinerja dan tindakan seseorang atau 

badan hukum atau pimpinan kolektif 

suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau berkewenangan untuk 

meminta keterangan akan 

pertanggungjawaban. Kriteria 

akuntabilitas keuangan yaitu 

pertanggungjawaban dana publik, 

penyajian tepat waktu dan adanya 

pemeriksaan (audit) atau respon 

pemerintah. Dalam pasal 7 Undang- 

Undang No. 28 tahun 1999 menjelaskan 

bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas 

adalah asas yang menentukan bahwa 

setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan 

penyelenggaraan negara harus dapat di 

pertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah 

evaluasi terhadap proses pelaksanaan 

kegiatan atau kinerja organisasi untuk 

dapat dipertanggungjawabkan serta 

sebagai umpan balik bagi pimpinan 

organisasi untuk dapat lebih 

meningkatkan kinerja organisasi pada 

masa yang akan datang. Akuntabilitas 

dapat diperoleh melalui: (1) Usaha untuk 

membuat para aparat pemerintahan 

mampu bertanggungjawab untuk setiap 

perilaku pemerintah dan responsive pada 

identitas dimana mereka memperoleh 

kewenangan, (2) Penetapan kriteria 

untuk mengukur performan aparat 

pemerintahan serta penetapan 
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mekanisme untuk menjamin bahwa 

standar telah terpenuhi. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

HIPOTESIS 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua 

hipotesis penelitian sebagai acuan awal 

pada penelitian ini yang didasarkan teori 

dan penelitian terdahulu.  

H1: Terdapat pengaruh implementasi e-

Budgeting terhadap transparansi 

keuangan daerah pada pemerintah 

Kota Surabaya. 

H2: Terdapat pengaruh implementasi e-

Budgeting terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah pada pemerintah 

Kota Surabaya. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan Asosiatif, 

menurut (Sugiyono, 2007) penelitian 

Asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Dalam 

penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

dan menganalisis Implementasi E-

Budgeting terhadap Transparansi dan 

Akuntabilitas Keuangan Daerah. 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif yang menggunakan metode 

data primer. Data kuantitatif merupakan 

pengujian data dan menganalisis data 

dengan perhitungan angka-angka untuk 

menjawab rumusan masalah, serta 

perhitungan untuk hipotesis yang telah 

diajukan apakah variabel bebas (E-

Budgeting) berpengaruh terhadap 

variabel terikat (Transparansi dan 

Akuntabilitas), secara parsial maupun 

simultan. kemudian, diambil kesimpulan 

pengujian data tersebut. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 22 Dinas yang 

ada di Pemerintah Kota Surabaya, yang 

menjadi sampel penelitian berjumlah 

110 responden dan setiap Dinas 

mendapatkan 5 kuesioner yang meliputi 

pengguna anggaran atau kuasa pengguna 

anggaran dan pejabat penatausahaan 

keuangan. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah penelitian 

survey. 

 

Klasifikasi Sampel 

Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek 

ataupun subjek, yang memiliki kualitas 

dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 22 Dinas yang ada 

di Pemerintah Kota Surabaya. Kriteria 

responden dalam penelitian ini adalah 

bagian pengguna anggaran atau kuasa 

pengguna anggaran dan pejabat 

penatausahaan keuangan. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pegawai pada bagian keuangan. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sample. 

Dengan kriteria sampel yang digunakan 

adalah pejabat eselon 3 dan eselon 4 

setingkat dengan kepala bidang dan 

kepala sub bidang dibagian keuangan 

pada masing-masing Dinas di 

Pemerintah Kota Surabaya dan minimal 

sudah menjabat selama 1 tahun.  

Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif yaitu data yang diukur dalam 

skala numerik (angka). Penelitian ini 

menggunakan data primer, yaitu data 
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yang diperoleh secara langsung melalui 

penyebaran kuesioner kepada responden 

untuk mengetahui bagaimana 

implementasi e-budgeting terhadap 

transparansi dan akuntabilitas. 

Kuesioner adalah pertanyaan tertulis 

yang digunakan dalam memperoleh 

informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal 

umum yang diketahui. Data terkumpul 

apabila responden telah mengisi dan 

mengembalikan kuisioner kepada 

peneliti sesuai waktu yang telah 

ditentukan. Data yang telah terkumpul 

kemudian akan diolah sehingga data 

tersebut adalah data yang benar-benar 

dibutuhkan oleh peneliti. 

 

Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdapat dua jenis 

variabel yaitu variabel dependen 

(terikat) dan variabel independen 

(bebas). 

Variabel Terikat (Dependen) yaitu 

Transparansi dan Akuntabilitas yang 

diukur menggunakan skala likert yang 

bernominal 1 sampai 5. 

Variabel Bebas (Independen) yaitu 

Implementasi E-Budgeting yang diukur 

menggunakan skla likert yang 

bernominal 1 sampai 5. 

Transparansi 

Transparansi pengelolaan keuangan 

daerah didefinisikan sebagai suatu 

bentuk keterbukaan pemerintah dalam 

membuat kebijakan-kebijakan 

pengelolaan keuangan, sehingga dapat 

diketahui dan diawasi oleh publik 

(masyarakat), mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggung 

jawaban, dan pengawasan. Dimensi 

untuk menukur keberhasilan 

transparansi yaitu: (1) Ada tidaknya 

kerangka kerja hukum bagi transparansi, 

(2) Adanya akses masyarakat terhadap 

transparansi anggaran, (3) Adanya audit 

yang independen dan efektif, (4) Adanya 

keterlibatan masyarakat dalam 

pembuatan keputusan anggaran. 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap 

proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja 

organisasi untuk dapat dipertanggung 

jawabkan serta sebagai umpan balik bagi 

pimpinan organisasi untuk dapat lebih 

meningkatkan kinerja organisasi pada 

masa yang akan dating. Dimensi 

Akuntabilitas yaitu: (1) Akuntabilitas 

hukum dan kejujuran, (2) Akuntabilitas 

manajerial, (3) Akuntabilitas program, 

(4) Akuntabilitas kebijakan, dan (5)  

Implementasi E-Budgeting 

Implementasi sistem E-Budgeting 

pemerintah daerah didefinisikan sebagai 

proses memformulasi atau perencanaan 

dan melaksanakan kebijakan, peraturan 

serta prioritas-prioritas pembangunan 

terkait dengan anggaran melalui 

interaksi antara eksekutif, legislatif, dan 

birokrasi dengan partisipasi dari 

masyarakat sipil dan masyarakat 

ekonomi (bisnis) secara elektronik. 

Indikator sistem E-Budgeting yaitu: (1) 

Pengurangan biaya operasional, (2) 

Efisiensi, (3) Produktivitas dan (4) 

Menghemat waktu penggunaan. 
 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Objek dalam penelitian ini adalah 

di Pemerintah Kota Surabaya. Kriteria 

sampel pada penelitian ini yaitu pejabat 

eselon 3 dan eselon 4 di seluruh Dinas 

Pemerintah Kota Surabaya. 

Model Pengukuran (Outer Model) 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Penelitian ini menggunakan 

bantuan software WarpPLS sehingga 
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mengukur validitas dapat dilakukan 

dengan menguji validitas convergent. 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

Converegent 

Varia

bel 

Butir 

Perta

nyaan 

Nilai 

Loadi

ng 

Factor 

P 

Value 

Kete

rang

an 

Transp

aransi 

(Y1) 

TP1 0,432 <0,001 Valid 

TP2 0,595 <0,001 Valid 

TP3 0,462 <0,001 Valid 

TP4 0,395 <0,001 Valid 

TP5 0,309 <0,001 Valid 

TP6 0,568 <0,001 Valid 

TP7 0,598 <0,001 Valid 

TP8 0,666 <0,001 Valid 

TP9 0,640 <0,001 Valid 

Akunt

abilita

s (Y2) 

AB1 0,473 <0,001 Valid 

AB2 0,598 <0,001 Valid 

AB3 0,716 <0,001 Valid 

AB4 0,692 <0,001 Valid 

AB5 0,596 <0,001 Valid 

AB6 0,664 <0,001 Valid 

AB7 0,506 <0,001 Valid 

AB8 0,504 <0,001 Valid 

AB9 0,419 <0,001 Valid 

E-

Budget

ing 

(X) 

IeB1 0,730 <0,001 Valid 

IeB2 0,800 <0,001 Valid 

IeB3 0,775 <0,001 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 

Berdasarkan tabel 1 hasil uji 

validitas convergent dengan kriteria 

loading factor > 0,05 menunjukkan 

hampir seluruh indikator pernyataan 

pada masing-masing variabel memiliki 

nilai loading factor > 0,05, meskipun ada 

beberapa yang memiliki nilai loading 

factor <0,05 namun menurut (Ratmono, 

2013) bahwa nilai loading factor > 0,40 

harus tetap dipertahankan karena sering 

terjadinya tidak terpenuhi loading factor 

> 0,05 khususnya untuk kuesioner yang 

baru dikembangkan. Selain itu nilai 

loading factor dibawah 0,5 masih 

memiliki signifikansi <0,001 yang 

artinya masih dapat dikatakan valid. 

Sehingga dapat dilihat dari tabel di atas 

bahwa pernyatan dari masing-masing 

variabel adalah valid, yang artinya 

mampu mengkonstruk variabel 

penelitian. 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk 

membuktikan akurasi, konsistensi, dan 

ketepatan instrumen dalam mengukur 

konstruk. Untuk mengukur reliabilitas 

suatu konstruk dengan indikator reflektif 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

cronbach’s alpha dan composite 

reliability. Metode yang akan digunakan 

untuk melakukan uji validitas adalah 

dengan melakukan korelasi antar skor 

butir pertanyaan-pertanyaan dengan total 

skor variabel. Penelitian ini 

menggunakan bantuan software 

WarpPLS sehingga untuk mengukur 

tingkat reliabilitas adalah dengan 

melihat nilai Cronbach’s Alpha harus > 

0,60 sehingga dapat dikatan reliabel. 

Namun penggunaan Cronbach’s Alpha 

akan memberikan nilai yang lebih 

rendah sehingga lebih disarankan 

menggunakan Composite reliability. 

Rule Of thumb yang biasanya digunakan 

untuk menilai reliabilitas kontruk yaitu 

nilai Composite Reliability harus > 0.70. 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Cronbac

h’s 

Alpha 

Compos

ite 

Reliabil

ty 

Keteran

gan 

Transpara

nsi (Y1) 
0,668 0,771 Reliabel 

Akuntabil

itas (Y2) 
0,749 0,818 Reliabel 
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Implemen

tasi  

E-

Budegting 

(X) 

0,653 0,812 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah 

Berdasarkan tabel 2 hasil uji 

reliabilitas diatas, dapat diketahui bahwa 

nilai Cronbach’s Alpha semua indikator 

pertanyaan masing-masing variabel 

yaitu transparansi, akuntabilitas dan 

implementasi e-budgeting semuanya 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa semua 

pertanyaan masing-masing variabel 

adalah reliabel dan layak digunakan. 

Sedangkan jika dilihat dari nilai 

Composite Reliablity, semua indikator 

masing-masing variabel menunjukkan 

nilai Composite Reliablity > 0,70 

sehingga dapat dikatakan reliabel. 

 

Model Struktural (Inner Model) 

R-Squared 

R-square atau koefisien 

determinasi merupakan salah satu 

ukuran yang sederhana dan sering 

digunakan untuk menguji kualitas suatu 

persamaan garis regresi (Gujarati, 2004: 

81). Nilai R-Square memberikan 

gambaran tentang kesesuaian variabel 

independen dalam memprediksi variabel 

dependen. 

Tabel 3. Hasil Output 

R-squared 

Transparansi (Y1) 
Akuntabilitas 

(Y2) 

0,062 0,066 

Sumber: Data Primer Diolah 

Hasil output diatas diperoleh nilai 

R-Square untuk variabel dependen 

sebesar 0,062 untuk variabel 

transparansi dan 0,066 untuk variabel 

akuntabilitas, yang artinya bahwa 

pengaruh pengaruh variabel 

implementasi e-budgeting terhadap 

transparansi dan akuntabilitas yaitu 

sebesar 6,2% dan 6,6% serta sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

model penelitian ini. 

Full Collinearity VIF 

Full Collinearity merupakan hasil 

pengujian kolinearitas penuh yang 

meliputi multikolinearitas vertikal dan 

lateral. Kriteria untuk full collinearity 

test yaitu harus bernilai < 3,3. 

Tabel 4. Hasil Output 

 X Y1 Y2 

Full 

Collinearity 

VIF 

1,066 1,108 1,073 

Sumber: Data Primer Diolah 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

bahwa full collinearity test untuk semua 

variabel bernilai < 3,3 sehingga model 

bebas dari masalah koliniearitas dan 

lateral. 

Q-Squared 

Q-square digunakan untuk 

penilaian validitas prediktif atau 

relevansi dari sekumpulan variabel laten 

prediktor pada variable criterion 

(Solimun, 2017). Q-Square digunakan 

untuk mengukur seberapa baik nilai 

onservasi dihasilkan oleh model dan juga 

estimasi parameternya. Nilai Q-Square > 

0 menunjukkan model memiliki 

predictive relevance, sebaliknya jika nila 

Q-Square < 0 menunjukkan model 

kurang memiliki predictive relevance. 

Tabel 5. Hasil Output 

 Y1 Y2 

Q-Squared 0,070 0,070 

Sumber: Data Primer Diolah 

Berdasarkan hasil output dari tabel 

diatas menunjukkan bahwa validitas 

prediktif yang baik karena hasilnya 

bernilai > 0 yaitu 0,070 untuk 

transparansi (Y1) dan 0,070 untuk 

akuntabilitas (Y2). 
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Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk 

membuktikan kebenaran dengan 

penelitian atau hipotesis. Hasil korelasi 

antar konstruk diukur dengan melihat 

path coefficient dan tingkat 

signifikansinya yang kemudian 

dibandingkan dengan hipotesis yang satu 

dengan yang lainnya. Tingkat signifikan 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebesar 5%. Berikut ini gambar model 

penelitian, beserta hasil yang telah 

diperoleh berdasarkan pengolahan data 

dengan menggunakan WarpPLS 6.0: 

Tabel 6. P-Values 

Korelas

i 

P 

Valu

e 

β 
Keteranga

n 

IeB → 

TP 
0,005 

0,25

0 

Berpengaru

h 

Signifikan 

IeB → 

AB 
0,004 

0,25

6 

Berpengaru

h 

Signifikan 

Sumber: Data Primer Diolah 

 

 
Gambar 2. Hasil Uji Hipotesis Pada 

WarpPLS 

Dalam pengujian hipotesis 

penelitian ini menggunakan bantuan 

software WarpPLS. Hipotesis akan 

diterima bila memiliki nilai p value < 

0,05. Jika nilai variabel independen < 

0,05 maka variabel independen tersebut 

dapat dinyatakan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Berdasarkan pada 

tabel 6 dapat dilihat pengaruh variabel 

independen yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Implementasi E-

Budgeting terhadap variabel dependen 

yaitu Transparansi dan Akuntabilitas 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian menunjukkan 

variabel E-Budgeting mempunyai 

nilai signifikan sebesar 0,005 yang 

lebih kecil dari 0,5, maka H1 diterima 

yang artinya bahwa terdapat pengaruh 

terhadap Transparansi Keuangan 

daerah. 

b. Hasil pengujian menunjukkan 

variabel Implementasi E-Budgeting 

mempunyai nilai signifikan sebesar 

0,004 yang lebih kecil dari 0,5, maka 

H2 diterima yang artinya bahwa 

terdapat pengaruh signifikan terhadap 

Akuntabilitas. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Implementasi E-Budgeting 

Terhadap Transparansi Keuangan 

Daerah 

Berdasarkan hipotesis pertama 

(H1) menyatakan bahwa Implementasi 

E-Budgeting berpengaruh positif 

terhadap Transparansi Keuangan 

Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari 

nilai signifikansi atau p value yaitu 0,005 

yang lebih kecil dari 0,05. Artinya dalam 

penelitian ini Implementasi E-Budgeting 

mempengaruhi Transparansi Keuangan 

Daerah yang ada di Pemerintah Kota 

Surabaya. Implementasi E-Budgeting 

sendiri memiliki makna yaitu informasi 

data-data keuangan melalui teknologi 

guna membantu meningkatkan 

keterbukaan atau transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah. Dimana sistem 

ini menyangkut pengelolaan uang rakyat 

(public money) yang dilakukan secara 

transparan, efesien, rasional dan 

berkeadilan termasuk dalam pengertian 

ini adalah adil secara gender sehingga 

tercipta akuntabilitas publik (public 

accountability). Transparansi 

pengelolaan keuangan daerah 

didefinisikan sebagai suatu bentuk 

keterbukaan pemerintah dalam membuat 
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kebijakan-kebijakan pengelolaan 

keuangan, sehingga dapat diketahui dan 

diawasi oleh publik (masyarakat), mulai 

dari proses perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan. 

Keberhasilan transparansi suatu lembaga 

ditunjukkan oleh beberapa indikator, 

yaitu ada tidaknya kerangka kerja hukum 

bagi transparansi, adanya akses 

masyarakat terhadap transparansi 

anggaran, adanya audit yang independen 

dan efektif, serta adanya keterlibatan 

masyarakat dalam pembuatan keputusan 

anggaran. Dengan adanya keterbukaan 

ini, maka konsekuensi yang akan 

dihadapi adalah kontrol yang berlebihan 

dari masyarakat, untuk itu harus ada 

pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, 

dimana pemerintah harus pandai 

memilah mana informasi yang perlu 

dipublikasikan dan mana yang tidak 

perlu sehingga ada kriteria yang jelas 

dari aparat publik mengenai jenis 

informasi apa saja yang boleh diberikan 

dan kepada siapa saja informasi itu 

diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk 

menjaga supaya tidak semua informasi 

menjadi konsumsi publik dikarenakan 

terdapat hal-hal yang menyebabkan 

informasi tersebut tidak boleh diketahui 

oleh publik. 

Implementasi E-Budgeting 

terhadap Transparansi dalam penelitian 

ini didasarkan pada Stewardship Theory 

yang mana menggambarkan situasi 

dimana para manajer (manajemen) 

termotivasi pada tujuan dari hasil utama 

mereka untuk kepentingan organisasi 

dengan mengesampingkan tujuan-tujuan 

individu atau pribadi. Dalam sektor 

pemerintah steward sebagai manajemen 

dapat diartikan Pemerintah Daerah dan 

principal diartikan sebagai rakyat. 

Dengan demikian, steward (manajemen) 

yang diberi kepercayaan oleh principal 

(rakyat) akan semakin termotivasi untuk 

bertindak sesuai dengan tujuan 

organisasi (pemerintah daerah) 

dibanding kepentingan sendiri. 

Penggunaan teori stewardship dalam 

penelitian ini yaitu pemerintah dalam 

mencapai tujuan visi dan misinya, salah 

satunya dapat menggunakan alat berupa 

E-Budgeting untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyusunan 

anggaran sehingga mampu untuk 

mendorong transparansi keuangan 

daerah. 

Pengaruh Implementasi E-Budgeting 

Terhadap Akuntabilitas Keuangan 

Daerah 

Berdasarkan hipotesis kedua (H2) 

menyatakan bahwa Implementasi E-

Budgeting berpengaruh positif terhadap 

Akuntabilitas Keuangan Daerah. Hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai 

signifikansi atau p value yaitu 0,004 

yang lebih kecil dari 0,05. Artinya dalam 

penelitian ini Implementasi E-Budgeting 

mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan 

Daerah yang ada di Pemerintah Kota 

Surabaya. Implementasi E-Budgeting 

sendiri memiliki makna yaitu informasi 

data-data keuangan melalui teknologi 

guna membantu meningkatkan 

keterbukaan atau transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah. Dimana sistem 

ini menyangkut pengelolaan uang rakyat 

(public money) yang dilakukan secara 

transparan, efesien, rasional dan 

berkeadilan termasuk dalam pengertian 

ini adalah adil secara gender sehingga 

tercipta akuntabilitas publik (public 

accountability). Akuntabilitas adalah 

evaluasi terhadap proses pelaksanaan 

kegiatan atau kinerja organisasi untuk 

dapat dipertanggungjawabkan serta 

sebagai umpan balik bagi pimpinan 

organisasi untuk dapat lebih 

meningkatkan kinerja organisasi pada 

masa yang akan datang. Pada dasarnya, 

akuntabilitas merupakan pemberian 

informasi dan pengungkapan 

(disclosure) atas aktivitas dan kinerja 

finansial kepada pihak-pihak yang 
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berkepentingan. Akuntabilitas juga 

merupakan instrument untuk kegiatan 

control terutama dalam pencapaian hasil 

pada pelayanan publik. Dalam hubungan 

ini, diperlukan evaluasi kinerja yang 

dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana pencapaian hasil serta cara-cara 

yang digunakan untuk mencapai semua 

itu. Hal tersebut memiliki arti bahwa 

pemerintah, baik tingkat pusat maupun 

daerah, harus dapat menjadi subjek 

pemberi informasi dalam rangka 

pemenuhan hak-hak publik yaitu hak 

untuk tahu, hak untuk diberi informasi, 

dan hak untuk didengar aspirasinya. 

Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu 

Akuntabilitas hukum dan kejujuran 

(accuntability for probity and legality), 

Akuntabilitas manajerial, Akuntabilitas 

program, Akuntabilitas kebijakan serta 

Akuntabilitas finansial.  

Implementasi E-Budgeting 

terhadap Transparansi dalam penelitian 

ini didasarkan pada Stewardship Theory 

yang mana menggambarkan situasi 

dimana para manajer (manajemen) 

termotivasi pada tujuan dari hasil utama 

mereka untuk kepentingan organisasi 

dengan mengesampingkan tujuan-tujuan 

individu. Dalam sektor pemerintah 

steward sebagai manajemen dapat 

diartikan Pemerintah Daerah dan 

principal diartikan sebagai rakyat. 

Dengan demikian, steward (manajemen) 

yang diberi kepercayaan oleh principal 

(rakyat) akan semakin termotivasi untuk 

bertindak sesuai tujuan organisasi 

(pemerintah daerah) dibanding 

kepentingan sendiri. Penggunaan teori 

stewardship dalam penelitian ini yaitu 

pemerintah dalam mencapai tujuan visi 

dan misinya, salah satunya dapat 

menggunakan alat berupa E-Budgeting 

untuk meningkatkan effisiensi dan 

efektivitas penyusunan anggaran 

sehingga mampu untuk mendorong 

transparansi keuangan daerah. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan untuk 

menguji dan menganalisis serta 

membuktikan apakah Implementasi E-

Budgeting berpengaruh secara signifikan 

terhadap Transparansi dan Akuntabilitas 

Keuangan Daerah. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang 

menggunakan data primer dengan 

menggunakan kuesioner dalam 

pengumpulan datanya, dimana 

responden dalam penelitian ini adalah 

seluruh Dinas di Pemerintah Kota 

Surabaya. Pengujian yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama 

(H1) menunjukkan bahwa 

Implementasi E-Budgeting 

berpengaruh terhadap 

Transparansi Keuangan Daerah di 

Pemerintah Kota Surabaya. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua 

(H2) menunjukkan bahwa 

Implementasi E-Budgeting 

berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Keuangan Daerah di 

Pemerintah Kota Surabaya. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini masih memiliki 

sejumlah keterbatasan, diantara lain: 

1. Responden dalam penelitian ini 

hanya pada Dinas di Pemerintah 

Kota Surabaya dikarenakan waktu 

untuk meneliti di Seluruh 

Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Pemerintah Kota Surabaya. 

2. Satu item pertanyaan dari 

Implementasi E-Budgeting tidak 

valid, sehingga harus menghapus 

pertanyaan tersebut dalam 

pengujian penelitian ini. 

3. Pada penelitian ini terdapat dua 

kuesioner yang tidak kembali 

dikarenakan kuesioner tersebut 

terselip. 
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SARAN 

Berdasarkan kesimpulan hasil 

analisis dan keterbataan diatas, terdapat 

beberapa saran dari penelitian ini 

diharapkan menjadi dasar bagi peneliti 

selanjutnya, saran tersebut diantaranya: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan 

untuk melakukan penelitian 

diseluruh Organisasi Pemerintah 

Daerah (OPD) di Pemerintah Kota 

Surabaya atau bahkan bisa juga 

melakukan penelitian diluar Kota 

Surabaya. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat memodifikasi satu 

pertanyaan dari Implementasi E-

Budgeting, kemudian dilakukan 

pengujian kembali untuk 

memastikan pertanyaan tersebut 

valid. 

3. Sebaiknya kuesioner tersebut 

dimasukkan kedalam satu map dan 

diberi identitas peneliti agar tidak 

tercampur dengan kuesioner dari 

peneliti lainnya. 
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