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ABSTRACT

This research aims to analyze the differences in perception between internal
and external stockholders toward the transparency of school’s financial management
and to analyze the differences in perception between internal and external stockholders
on the accountability of school’s financial management. Population of the research is
all teachers, staff, and school committee management and those become a research
objects is SMA Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

A statistic analysis of the research showed the following findings: 1) there is a
mean difference in stockholder perception (both Internal and External) on a transparency
of school SMA  di Kecamatan Salahutu, 2) there is a mean differences in stockholder
perception (both Internal and Regional) on accountability of SMA  Salahutu

Keywords: Stockholder perception, Transparency, Accountability, School’s Financial
Management

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda
Indonesia pada tahun 1997 dan maraknya
Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang terjadi
di era Orde Baru telah melahirkan reformasi
sekaligus menggantikan sistem pemerintahan
yang sentralistis dengan otonomi daerah yang
sangat luas (desentralistis). Hal ini ditandai
dengan diberlakukannya paket kebijakan
otonomi daerah yaitu lahirnya UU Nomor 22 /
1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU
Nomor 25/1999 Tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah, yang telah diganti
dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun

2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan UU
17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan
pengelolaan keuangan negara dinyatakan
bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan
negara oleh pemerintah (pusat dan/daerah)
harus dikelola secara tertib taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Ketentuan pengelolaan keuangan
negara sebagaimana dimaksud adalah
mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan,
penguasaan, penggunaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban. Sebelum berlakunya UU
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No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, sistem pendidikan nasional mengacu
pada UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, dimana pendanaan tidak
diatur secara khusus. Menurut UU No. 20 tahun
2003 tersebut Pendanaan Pendidikan sudah
diatur secara khusus dalam Bab XIII, yang
substansinya antara lain: 1). Pendanaan
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
Masyarakat. 2). Sumber pendanaan pen-
didikan ditentukan berdasarkan prinsip
keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
3). Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan
prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas publik. 4). Pengalokasian dana
pendidikan. Pengelolaan dana baik dari
pemerintah maupun dari masyarakat, harus
dilandasi semangat akuntabilitas dan
transparansi. Dengan pengelolaan dana yang
transparan, masyarakat dapat mengetahui
kemana saja dana sekolah itu dibelanjakan.
Selama ini sekolah hanya memilki laporan-
laporan dan surat-surat pertanggungjawaban
sebagai bentuk transparansi pengelolaan
keuangan sekolah. Sekolah diharapkan memiliki
laporan pertanggungjawaban termasuk laporan
keuangan sekolah yang terdiri dari neraca,
laporan surplus, defisit, laporan arus kas, serta
perhitungan biaya yang dihabiskan tiap siswa,
sehingga pemerintah maupun stakeholders
dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa
besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan,
semester atau tahunnya (Bastian 2007).

Dalam perspektif akuntansi manajemen
sekolah, setiap kepala sekolah wajib
menyampaikan laporan di bidang keuangan,
terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran
keuangan sekolah kepada Komite Sekolah dan

pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi
keuangan diberlakukan sebagai kriteria
pelaporan yang disajikan bagi pihak pengelola
sekolah. Hal ini akan menjamin akuntabilitas
publik, khususnya bagi pengguna jasa
pendidikan (Bastian 2007).

Rumusan Masalah

Kemungkinan terjadinya perbedaan
persepsi tentang pengelolaan keuangan sekolah
antara stakeholder internal dan stakeholder
eksternal bisa disebabkan karena informasi
yang diterima antara kedua stakeholder
tersebut dalam hal pengelolaan keuangan
sekolah tidak sama,di satu sisi stakeholder
internal sangat mengetahui banyak tentang
pengelolaan keuangan sekolah namun pada sisi
yang lain stakeholder eksternal tidak banyak
mendapatkan informasi tentang pengelolaan
keuangan sekolah.

Berdasarkan latar belakang masalah
yang telah dipaparkan di atas, maka yang
menjadi fokus/masalah utama dalam penelitian
ini adalah masalah transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan sekolah, namun karena
luasnya ruang lingkup masalah utama maka
peneliti membatasi hanya masalah persepsi
stakeholder, sehingga rumusan masalah yang
akan dketahui dalam penelitian ini adalah :
1. Adakah perbedaan persepsi antara

stakeholders internal dan stakeholders
eksternal terhadap transparansi pengelolaan
keuangan sekolah

2. Adakah perbedaan persepsi antara
stakeholders internal dan stakeholders
eksternal terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan sekolah
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Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan
sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis perbedaan persepsi

antara stakeholders internal dan
stakeholders eksternal terhadap
transparansi pengelolaan keuangan sekolah

2. Untuk menganalisis perbedaan persepsi
antara stakeholders internal dan
stakeholders eksternal terhadap

METODE PENELITIAN

Disain Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang
telah ditetapkan, maka penelitian ini
menggunakan disain penelitian deskriptif
kuantitatif atau jenis penelitian lapangan dengan
maksud untuk menguji hipotesis yaitu
mengungkap situasi atau variabel sesuai dengan
keadaan yang ada pada saat penelitian ini
dilaksanakan. Dalam penelitian ini variabel
penelitian tidak dimanipulasi atau dikenai
perlakuan. Tujuan penelitian deskriptif adalah
membuat deskripsi atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki.

Populasi

No Stakeholder
Sekolah

JumlahSMA
Negeri 1

SMA
Negeri 2

SMA
Negeri 3

SMA
Nambuasa

Guru 37 83 35 40 195
Karyawan 13 28 12 12 65
Komsek 9 20 11 5 45

Jumlah 305
Pemeriksa RAPBS 11
Dewan Pendidikan 14
LSM 10

Jumlah 35
Jumlah Total 340

Sampel
Adapun besar sampel yang akan

digunakan dalam penelitian ini diambil ber-
dasarkan pada tabel yang dikembangkan oleh
Isaac dan Michael dalam Sugiyono (2008)
dengan rumus untukmenghitung ukuran sampel
dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah
sebagai berikut:

Rumus : S =

λ2 dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%,
5%, 10% P = Q = 0,5. d = 0,05,
s = jumlah populasi

Berdasarkan rumus di atas dan tabel
penentuan sampel dari populasi yang
dikembangkan oleh Isaacdan Michael  dalam
Sugiyono (2008),  dengan jumlah populasi
sebesar 340 dengan tingkat kesalahan 5%
maka sampel dalam penelitian iniadalah 172.

Mengingat populasi dalam penelitian ini
terdiri dari guru, karyawan, komite sekolah,
pemeriksa APBS, Anggota Dewan Pen-
didikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
dengan jumlah yang berbeda, maka agar
jumlah sampel yang diambil proporsional

d2 (N 1) + λ2 . P . Q

λ2 . N . P .Q
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sesuai populasi dilakukan perhitungan
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai
berikut :

Responden Jumlah Populasi Jumlah Sampel Dibulatkan

Guru 195 / 340 x 172 98,65 99

Karyawan 65 / 340 x 172 32,88 33

Komite Sekolah 45 / 340 x 172 22,76 23
Pemeriksa APBS 11 / 340 x 172 5,56 6
Dewan Pendidikan 15 / 340 x 172 7,58 8
LSM 10 / 340 x 172 5,05 5

Jumlah 174

Tabel 1 Perhitungan Jumlah Sampel

Sumber : Data primer diolah 2014

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel

Variabel Penelitian

Stakeholder internal dalam penelitian
ini terdiri dari guru, karyawan dan komite
sekolah sedangkan Stakeholders eksternal
dalam penelitian ini terdiri dari pemeriksa APBS
Dinas Dikpora Kabupaten Kendal, Dewan
Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dan
LSM peduli pendidikan. Kedua Stakeholders
tersebut merupakan variabel yang akan
memberikan persepsinya terhadap transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
sekolah.

Meskipun stakeholder internal berada
di sekolah dan stakeholder eksternal berada
di luar sekolah apabila sekolah dalam mengelola
keuangannya sudah dilaksanakan secara
transparan dan akuntabel tentunya baik
stakeholder internal maupun stakeholder
eksternal akan bisa memberikan persepsi yang
sama terhadap pengelolaan keuangan sekolah,
sebaliknya apabila sekolah dalam mengelola
keuangannya ada indikasi tidak transparan dan
tidak akuntabel maka yang akan terjadi adalah

adanya perbedaan persepsi antara stakeholder
internal dan eksternal terhadap pengelolaan
keuangan sekolah.

Definisi Operasional Variabel

Transparansi

Transparansi diartikan  bahwa semua
keputusan diambil secara terbuka dan
berdasarkan fakta  obyektif. Transparansi
mempersyaratkan ketersediaan informasi
yang akurat dan cermat. Transparansi merujuk
pada keterbukaan informasi sehingga
stakeholder dapat menggunakannya untuk
melacak penyalahgunaan wewenang dan
memperjuangkan kepentingan mereka.
Menurut  Hamid Muhammad (2007) indikator
yang dapat digunakan untuk mengukur
transparansi adalah bertambahnya wawasan
dan pengetahuan masyarakat terhadap penye-
lenggaraan pemerintahan, meningkatnya
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
meningkatnya jumlah masyarakat yang
berpartisipasi dalam pembangunan dan
berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan. Dalam penelitian ini
pertanyaan/pernyataan yang digunakan untuk
mengukur variabel transparansi berjumlah 23
pertanyaan/pernyataan.
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Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak
pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban,menyajikan,melaporkan,
dan mengungkapkan segala aktifitas dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal)
yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut.
Menurut Hamid Muhammad (2007) indikator
yang dapat digunakan untuk mengukur
akuntabilitas adalah meningkatnya keper-
cayaan dan kepuasan masyarakat pemerintah,
tumbuhnya kesadaran masyarakat, mening-
katnya keterwakilan berdasarkan pilihan  dan
kepentingan masyarakat serta berkurangnya
kasus-kasus korupsi kolusi dan nepotisme
(KKN). Dalam penelitian pertanyaan/
pernyataan yang digunakan  untuk mengukur
variabel akuntabilitas berjumlah11 pertanyaan/
pernyataan.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang akan dipakai dalam
penelitian ini berupa kuesioner penelitian yang
terdiri dari 3 bagian: bagian pertama berupa
surat permohonan sebagai responden yang
dibuat oleh peneliti ditujukan kepada semua
responden, bagian kedua berupa isian biodata
yang harus diisi oleh responden dan bagian
ketiga berupa pertanyaan atau pernyataan yang
harus diisi oleh responden dimana responden
tinggal memilih jawaban yang telah disediakan.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Skala
Likert 4 (interval 4 ), hal ini sesuai dengan
pendapat Sugiyono (2008) yaitu pada skala
Likert terdapat interval, dari kata “sangat setuju”
sampai “sangat tidak setuju”. dengan likert 4
peneliti ingin responden memberikan

persepsinya secara jelas atau pasti tidak ada
keraguan.

Adapun jumlah pertanyaan yang
diajukan dalam kuesioner adalah 34 pertanyaan
dimana setiap pertanyaan telah disediakan 4
pilihan jawaban yaitu a) sangat setuju (SS)
dengan skor 4,  b) setuju (S) dengan skor 3, c)
tidak setuju (TS) dengan skor 2, d) sangat tidak
setuju (STS) dengan skor 1, sehingga
responden tinggal memilih salah satu jawaban
yang sesuai dengan persepsinya. Responden
dengan pilihan jawaban 1 artinya responden
tersebut memiliki persepsi sangat tidak setuju
dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap
pengelolaan keuangan yang sudah dilaksanakan
di sekolah, responden dengan pilihan jawaban
2 artinya responden tidak setuju terhadap
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan yang sudah dilaksanakan di sekolah,
responden dengan pilihan jawaban 3 artinya
responden setuju dengan transparansi dan
akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan
yang sudah dilaksanakan di sekolah dan
responden dengan pilihan jawaban 4 artinya
responden sangat setuju .

Teknik Analisis

Pada penelitian ini metode yang digunakan
dalam menganalisis data adalah metode
deskriptif yang menggambarkan persepsi
stakeholders terhadap transpa-ransi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.
Adapun teknik analisis yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah:

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu taraf dimana
alat pengukur dapat mengukur apa yang
seharusnya diukur, sehingga suatu  penelitian
yang menggunakan kuesioner sebagai alat
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pengukurnya perlu diuji validitasnya.  Pada uji
ini digunakan sampel sebanyak 30  orang.  Uji
validitas adalah  hubungan positif skor item
pertanyaan dengan skor total item pertanyaan
dalam suatu variabel yang tujuannya mengukur
sah tidaknya suatu alat ukur. Apabila angka
r hitung > r tabel, maka penelitian
dikategorikan valid. Dan bila sebaliknya,
r hitung< r tabel, maka penelitiandikategorikan
tidak valid (Sugiyono 2008).

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk
mengukur konsistensi konstruk atau variabel
penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliable
atau handal jika jawaban seseorang terhadap
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari
waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan
reliable jika memiliki Cronbach Alpha > 0.60
(Imam Ghozali 2001).

Uji Normalitas

Uji  Normalitas  data dilakukan untuk
mengetahui apakah data terdistribusi secara
normal atau tidak. Untuk menentukan
penggunaan statistik parametris mensyaratkan
bahwa data setiapvariabelyang akan dianalisis
harus berdistribusinormal (Sugiyono 2008)

Uji-t

Uji-t bertujuan untuk membandingkan
rata-rata dari dua grup yang tidak berhubung-
an satu dengan yang lain, apakah kedua grup
tersebut mempunyai rata-rata yang sama
ataukah tidak secara signifikan.

Hasil Penelitian

PersepsiStakeholdersTerhadap Transparansi
Pengelolaan KeuanganSekolah Menengah
Pertama Standar Nasional

Di bawah ini ditampilkan data rata-rata

nilai persepsi stakeholder internal dan ekster-
nal terhadap transparansi pengelolaan
keuangan Sekolah Menengah Atas Kecamatan
Salahutu sebagai berikut :

Tabel 2 Rata-Rata Nilai Stakeholder  Internal dan
Eksternal Tentang Transparansi

Sumber: Data primer diolah 2014

No. Variabel N Mean
Std.

Deviation
1
2

Stakeholder Internal
Stakeholder eksternal

155
 19

77,89
73,16

8,39
9,28

Data  persepsi stakeholder internal
maupun eksternal tentang transparansi yang
diambil dari kuesioner yang berisi 23 butir soal
dengan 4 alternatif jawaban pada rating skala
1 s/d 4 sehingga didapatkan skor ideal
maksimal (23 x 4 = 92) dan skor minimal (23
x  1 = 23), rentang skor ideal 23 s.d. 92.
Dari  hasil jawabanresponden didapatkan nilai
rata-rata persepsi stakeholder internal maupun
eksternal tentang transparansi sebesar 77,89
dan standar deviasinya sebesar 8,39.

Apabila data dibagi menjadi 4 kategori
yaitu tidak baik, kurang baik, baik dan sangat
baik maka  berdasarkan rata-ratanya variabel
persepsi stakeholder internal tentang
transparansi masuk kategori sangat  baik yaitu
pada skala interval 74,75 sampai dengan 92.
Sedangkan variabel persepsi stakeholder
eksternal - tentang transparansi diperoleh  rata-
rata sebesar 73,16 dengan standar deviasi
sebesar 9,27 maka variabel persepsi
stakeholder eksternal tentang transparansi
masuk kategoribaik  yaitu pada  skala interval
57,50 sampai dengan 74,75. Dengan
pembagian interval diperoleh dari rank sebesar
69 (92-23) dibagi dengan 4 kategori sehingga
diperoleh jarak tiap-tiap interval sebesar
17,25. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar berikut:
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23

Tidak baik Kurang baik baik Sangat baik

23 40,25 57,50 74,75 92

Mean = 73,16

Posisi Stakeholder
eksternal

Mean = 77,89

Posisi Stakeholder Internal

Gambar 1 Posisi Rata-Rata Variabel Persepsi Stakeholder Tentang Transparansi

Persepsi Stakeholders Terhadap Akunta-
bilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah
Menengah Atas Salahutu

Di bawah ini ditampilkan data rata-rata
nilai persepsi stakeholder internal dan
eksternal terhadap akuntabilitas   pengelolaan
keuangan Sekolah Menengah Pertama
Standar Nasional sebagai berikut :

Sumber: Data primer diolah 2014

No. Variabel N Mean
Std.

Deviation
1
2

Stakeholder Internal
Stakeholder eksternal

155
 19

38,07
34,79

4,08
4,53

Tabel 3 Rata-Rata Nilai Stakeholder Internal dan
Eksternal Tentang Akuntabilitas

Data  persepsi stakeholder internal
maupun eksternal tentang akuntabilitas yang
diambil dari kuesioner yang berisi 11 butir soal
dengan 4 alternatif jawaban pada rating skala
1 s/d 4 sehingga didapatkan skor ideal
maksimal (11 x 4 = 44) dan skor minimal (11
x  1 = 11), rentang skor ideal 11 s.d. 44.
Dari  hasil jawaban responden didapatkan
nilai rata-rata  persepsi stakeholder internal
tentang akuntabilitas sebesar 38,07 dan standar
deviasinya sebesar 4,08.

Apabila data dibagi menjadi 4 kategori
yaitu tidak baik, kurang baik, baik dan sangat
baik maka variabel persepsi stakeholder
internal tentang akuntabilitas masuk kategori
sangat baik yaitu pada skala interval 35,75
sampai dengan 44.

Sedangkan variabel persepsi stake-
holder eksternal tentangakuntabilitasdiperoleh
rata-rata sebesar 34,79 dengan standar
deviasi sebesar 4,53 maka variabel persepsi
stakeholder eksternal tentang akuntabilitas
masuk kategori baik yaitu pada skala interval
27,5 sampai dengan 35,75. Dengan pem-
bagian interval diperoleh dari rank sebesar 33
(44-11) dibagi dengan 4 kategori sehingga
diperoleh jarak tiap-tiap interval sebesar 8,25.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar
berikut:

Posisi Rata-Rata Variabel Persepsi Stakeholder Tentang Akuntabilitas

Tidak baik Kurang baik baik
Sangat baik

11 19,25 27,50 35,75

Mean= 34,79

44

Mean= 38,07
Posisi Stakeholder

eksternal

Posisi Stakeholder Internal
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Uji t
Transparansi
Berdasarkan  hasil Uji-t perbedaan  rata-
rata stakeholder internal dan stake-
holder eksternal tentang transparansi
dapat dilihat pada Tabel 4.

Independent Samples
Test

Tabel 4  Uji Perbedaan Rata-Rata Stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal
TentangTransparansi

Levene's Test for

Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error

Difference

95% Confidence Interval of
the Difference

Lower Upper
Transparansi

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

.117 .733 2.293

2.120

172

21.771

.023

.046

4.7324

4.7324

2.06399

2.23216

.65842

.10039

8.80644

9.36447

Sumber: Data primer diolah 2014

Tabel 4 di atas merupakan hasil uji t inde-
penden dengan program SPSS, dipero-
leh nilai t hitung sebesar 2,293 > t tabel
dengan tingkat signifikansi sebesar0,023
< 0,05, dimana t tabel dengan df 172
sebesar 1,9739, sehingga hipotesis nol
ditolak artinya ada perbedaan yang
signifikan persepsi stakeholder internal
dengan persepsi stakeholder eksternal
tentang transparansi.

Nilai rata-rata yang diperoleh
persepsi stakeholder internal adalah
77,89 sedangkan nilai rata-rata yang
diperoleh persepsi stakeholder eksternal
adalah 73,16, artinya nilai rata-rata yang
diperoleh persepsi stakeholder internal
lebih tinggibiladibandingkan dengannilai
rata-rata yang diperoleh persepsi
stakeholder eksternal.

Akuntabilitas

Berdasarkan hasil Uji-t perbedaan rata-
rata stakeholder internal dan stake-
holder eksternal tentang akuntabilitas
dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 merupakan hasil uji t independen
Mann Whitney karena data tidak terdistribusi
normal,  diperoleh nilai Z hitung  sebesar 2,742 > Z
tabeldengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 <  0,05,
dimana  Z tabel sebesar 1,96, sehingga hipotesis
nol ditolak artinya ada perbedaan yang signifikan

persepsi stakeholder internal dengan persepsi
stakeholder eksternal tentang akuntabilitas.

Tabel 5  Uji Perbedaan Rata-Rata Stakeholder Internal dan
Stakeholder Eksternal Tentang Akuntabilitas

Test Statisticsa

Akuntabilitas

Mann-Whitney U
Wilcoxon W Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

906.500
1096.500

-2.742
.006

a. Grouping Variable: Kategori

Nilai rata-rata yang diperoleh persepsi
stakeholder internal adalah 38,07 sedangkan nilai
rata-rata yang diperoleh persepsi stakeholder
eksternal adalah 34,79, artinya nilai rata-tata yang
diperoleh persepsi stakeholder internal lebih tinggi
bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang
diperoleh persepsi stakeholder eksternal.

PEMBAHASAN
Mengacu pada hasil uji-t sebagaimana

tertuang dalam Tabel 3 dan Tabel 4, bahwa nilai
rata-rata persepsi stakeholder internal  lebih baik
dibanding dan stakeholder eksternal tentang
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transparansi dan akuntabilitas  yaitu 77,89 dan
73,16 serta 38,07 dan 34,79 tentang
pengelolaan keuangan sekolah, dimana
persepsi stakeholder internal lebih tinggi
dibanding stakeholder eksternal. Hal ini
mengandung makna bahwa keterlibatan
stakeholder internal sekolah dalam meren-
canakan, melaksanakan dan penyusunan
pelaporan bisa memberikan pengaruh persepsi
yang sangat baik terhadap pengelolaan
keuangan sekolah.

Dalam rangka meningkatkan trans-
paransi dan akuntabilitas pengelolaankeuangan
sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan
dan penyusunan pelaporan sekolah harus
melibatkan  tidak hanya stakeholder internal
akan  tetapi juga stakeholder eksternal. Hal
ini sesuai dengan teori  Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) yang menuntut kemampuan
sekolah dalam hal ini kepala sekolah untuk
merencanakan, melaksanakan, dan mem-
pertanggungjawabkan pengelolaandanasecara
transparan kepada masyrakat dengan
melibatkan stakeholder (Suryana 2008).

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama tentang
Persepsi Stakeholder internal dan eksternal
terhadaptransparansi pengelolaan keuangan
sekolah

Berdasarkan hasil Uji-t independent
dengan bantuan program SPSS untuk
hipotesis pertama yang berbunyi “Terdapat
perbedaan rata-rata persepsi stakeholder
terhadap transparansi pengelolaan keuangan
sekolah” diperoleh nilai t hitungsebesar 2,293
> t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar
0,023 < 0,05, dimana t tabel dengan df 172
sebesar 1,9739, sehingga hipotesis diterima

artinya adaperbedaan yang signifikan persepsi
stakeholder internal dengan persepsi
stakeholder eksternal tentang transparansi.
Nilai rata-rata yang diperoleh persepsi
stakeholder internal lebih tinggi bila dibanding-
kan dengan nilai rata-rata yang diperoleh
persepsi stakeholder eksternal.

Adanya perbedaaan rata-rata pesepsi
antara stakeholder internal dan stakeholder
ekternal  terhadap transparansi pengelolaan
keuangan sekolah disebabkan karena stake-
holder internal yang terdiri dari guru,
karyawan dan komite sekolah terlibat dari
awal sejak sekolah membuat perencanaan,
melaksanakan anggaran dan membuat
pelaporan keuangannya.

Keterlibatan danmelihat sendiri tentang
pengelolaan keuangan sekolah dari peren-
canaan sampai dengan pelaporan oleh
stakeholder internal, sehingga mengetahui
kalau di sekolah sudah ada keterbukaan dan
tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi dalam
mengelola keuangan sekolah tentunya
menyebabkan mereka akan memberikan
persepsi yang sangat baik dalam pengelolaan
keuangan sekolah.

Hal ini bisa berbeda dengan persepsi
stakeholder eksternal yang terdiri dari peneliti
APBS dinas pendidikan, dewan pendidikan
dan LSM peduli pendidikan yang dari awal
tidak terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan keuangan sekolah, sehingga
persepsi mereka kemungkinan hanya didasar-
kan adanya laporan dari masyarakat tentang
tidak adanya keterbukaan sekolah dalam
pengelolaan keuangannya.

Hasil uji beda empat aspek Variabel
Transparansi keuangan sekolah, berdasarkan
hasil uji statistik perbedaan rata-rata persepsi
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responden tentang aspek transparansi
keuangan sekolah dihasilkan rata-rata nilai
yang diperoleh stakeholder internal sebesar
10,2710 lebih tinggi daripada rata-rata nilai
yang didapatkan stakeholder eksternal
sebesar 9,7895 tentang susunan organisasi dan
tata keuangan sekolah.

Karena hasil tersebut tidak didukung
dengan nilai p value-nya yaitu hanya sebesar
0,130 > 0,05 maka dapat dikatakan tidak ada
perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang
diperoleh stakeholder internal dengan
stakeholder eksternal tentang susunan
organisasi dan tata keuangan sekolah.

Hasil uji statistik ini mengandung
makna bahwa antara stakeholder internal dan
eksternal terdapat kesamaan persepsi tentang
susunan organisasidan tatakeuangan sekolah,
hal ini bisa disebabkan karena adanya tupoksi
dan fungsi unit kerja yang telah terdefinisi
dengan jelas dan tidak adanya overlaping
tugas pokok dan fungsi antar petugas.

Selanjutnya untuk aspek kedua tentang
ketersediaan informasi kepada publik,
stakeholder internal mendapat rata-rata nilai
sebesar 19,7161 lebih tinggi daripada rata-
rata nilai yang didapatkan stakeholder
eksternal sebesar 17,5789. Berdasarkan hasil
uji statistik didapatkan nilai p sebesar 0,006
< 0,05 maka dapat dikatakan ada perbedaan
yang nyata rata-rata nilai yang diperoleh
stakeholder internal dengan stakeholder
eksternal tentang ketersediaan informasi
kepada publik.

Hasil statistik ini mengandung arti
bahwa antara stakeholdedr internal dan
eksternal terdapat perbedaan persepsi
tentang ketersediaan informasi kepada
publik,hal inibisa disebabkan informasi laporan

keuangan sekolah dan laporan pertanggung-
jawaban (LPJ)  untuk publik tentang APBS
belum tersedia, sehingga sekolah harus
merespon dengan memberikan atau menyedia-
kan informasi yang memadahi kepada publik
tentang pengelolaan keuangan sekolah.

Untuk aspek ketiga yaitu tentang
penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan
anggaran secara terbuka, stakeholder internal
memperoleh nilai rata-rata sebesar 41,0839
lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang
didapatkan stakeholder eksternal sebesar
39,5263. Hasil uji statistik didapatkan nilai p
sebesar  0,139 > 0,05 maka dapat dikatakan
tidak ada perbedaan rata-rata nilai yang
diperoleh stakeholder internal dengan
stakeholder eksternal tentang  penyusunan,
pelaksanaan dan pelaporan anggaran secara
terbuka.

Makna hasil ini adalah bahwa tentang
penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan
anggaran secara terbuka tentang pengelolaan
keuangan sekolah, persepsi antara stake-
holder internal dan eksternal tidak ada
perbedaan, hal ini bisa disebabkan baik
stakeholder internal maupun eksternal memiliki
kesamaan persepsi tentang penyusunan,
pelaporan dan pelaporan anggaran secara
terbuka.

Selanjutnya untuk aspek ke empat
tentang jaminan integritas, stakeholder internal
mendapat rata-rata nilai sebesar 6,8194 lebih
tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan
stakeholder eksternal sebesar 6,2632. Hasil
uji statistik didapatkan nilai p sebesar
0,017 < 0,05 maka dapat dikatakan ada
perbedaan yang nyata rata- rata nilai yang
diperoleh stakeholder internal dengan
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stakeholder eksternal tentang jaminan
integritas.

Dengan  hasil ini  dapat  dikatakan
bahwa antara stakeholder internal dan
eksternal memiliki perbedaan persepsi tentang
aspek jaminan integritas pengelolaan
keuangan sekolah, hal ini bisa disebabkan
bahwa menurut persepsi stakeholder eksternal
sekolah kurang menunjukkkan prioritas dalam
pengembangan sekolah dan perlu meningkat-
kan transparansi dalam pengelolaan keuangan
sekolah

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua tentang
Persepsi Stakeholder internal dan eksternal
terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan sekolah

Berdasarkan  hasil uji-t independen
Mann Whitney karena data tidak terdistribusi
normal untuk hipotesis kedua diperoleh nilai Z
hitung sebesar 2,742 > Z tabel dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,006 < 0,05, dimana
Z tabel sebesar 1,96. Sehingga hipotesis
yang berbunyi “Terdapat  perbedaan rata-rata
persepsi stakeholder terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan sekolah” diterima,
artinyaadaperbedaanyang  signifikan  persepsi
stakeholder internal dengan persepsi stake-
holder eksternal tentang akuntabilitas.  Nilai
rata-rata yang diperoleh persepsi stakeholder
internal lebih tinggi bila dibanding-kan  dengan
nilai rata-rata yang diperoleh persepsi
stakeholder eksternal.

Perbedaan ini disebabkan stake-
holder internal khususnya komite sekolah
secara periodik (setiap triwulan maupun
tahunan) menerima laporan pertanggung-
jawaban pengelolaan keuangan sekolah yang
bersumber dari masyarakat dan mengetahui
adanya laporan pertanggungjawaban  keuang-

an sekolah yang bersumber dari pemerintah
atau sumber lain kepada pemerintah atau
pemberi dana.

Berbeda dengan stakeholder ekster-
nal yang tidak menerima laporanpertanggung-
jawaban pengelolaan keuangan secara lang-
sung dari sekolah, sehingga memungkinkan
mereka memiliki persepsi yang berbeda
tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan
sekolah dibanding stakeholder internal.

Hasil uji beda berdasarkan lima aspek
Variabel Akuntabilitas keuangan sekolah
untuk aspek pertama tentang akuntabilitas
APBS rata-rata nilai yang diperoleh
stakeholder internal sebesar 13,6581 lebih
tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan
stakeholder eksternal sebesar 12,5263. Hal
tersebut didukung dengan nilai p value-nya
sebesar 0,018 < 0,05 maka dapat dikatakan
ada perbedaan yang nyata  rata-rata nilai yang
diperoleh stakeholder internal dengan
stakeholder eksternal tentang akuntabilitas
APBS.

Hasil uji statistik ini dapat artikan
bahwa antara stakeholder internal dan
eksternal ada perbedaan persepsi tentang
aspek akuntabilitas APBS, hal ini bisa
disebabkan sekolah belum menampung
aspirasi masyarakat dalam menyusun APBS
dan keterlibatan komite sekolah dalam
menyusun APBS masih kurang.

Selanjutnya untuk hasil aspek kedua
yaitu tentang laporan keuangan periodik
stakeholder internal mendapat rata-rata nilai
sebesar 10,4065 lebih tinggi daripada rata-
rata nilai yang didapatkan stakeholder eks-
ternal yang sebesar 9,3684. Karena didapat-
kan nilai p sebesar 0,003 < 0,05 maka dapat
dikatakan ada perbedaan yang nyata rata-rata
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nilai yang diperoleh stakeholder internal
dengan stakeholder eksternal tentang laporan
keuangan periodik.

Makna dari hasil uji ini adalah bahwa
antara stakeholder internal dan stakeholder
eksternal terdapat perbedaan persepsi tentang
laporan keuangan periodik, hal ini bisa
disebabkan penyampaian laporan  keuangan
kepada publik masih harus ditingkatkan dan
isi laporan keuangan yang disampaikan
kepada publik belum sesuai dengan peraturan
yang ada.

Selanjutnya untuk  aspek ketiga tentang
pertanggungjawaban tahunan stakeholder
internal mendapat rata-rata nilai sebesar
7,0839 lebih  tinggidaripadarata-rata nilaiyang
didapatkan stakeholder eksternal yang
sebesar 6,5789. Hasil uji statistik didapatkan
nilai p sebesar 0,028 < 0,05 maka dapat
dikatakan ada perbedaan rata-rata nilai yang
diperoleh stakeholder internal dengan
stakeholder eksternal tentang pertanggung-
jawaban tahunan.

Hasil ini memberikan artibahwa antara
stakeholder internal dan stakeholder
eksternal terdapat perbedaan persepsi tentang
aspek pertanggungjawaban keuangan tahunan
kepada publik, hal ini bisa disebabkan kurang-
nya pembahasan dalam rapat pleno komite
tentang laporan keuangan sekolah dan tidak
adanya waktu bagi komite sekolah  untuk
mengadakan verifikasi terhadap pertanggung-
jawaban keuangan sekolah.

Mengenai aspek ke empat yaitu
laporan investigatif stakeholder internal
mendapat rata-rata nilai sebesar 3,3742 lebih
tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan
stakeholder eksternal sebesar 3,0000.
Karena  hasil uji statistik didapatkan nilai p

sebesar 0,022 < 0,05, maka dapat dikatakan
ada perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang
diperoleh stakeholder internal dengan
stakeholder eksternal tentang laporan
investigatif.

Hasil ini memberikan makna bahwa
antara stakeholder internal dan stakeholder
eksternal terdapat perbedaan persepsi tentang
laporan investigatif, hal ini bisa disebabkan
masih adanya pengaduan  dari masyarakat yang
belum mendapatkan tanggapan yang memadai
dari pihak sekolah.

Selanjutnya tentang aspek yang kelima
yaitu tingkat akuntabilitas secara keseluruhan
stakeholder internal mendapat rata-rata nilai
sebesar 3,5484 lebih tinggi daripada rata-rata
nilai yang didapatkan stakeholder eksternal
sebesar 3,3158. Hasil uji statistik didapatkan
nilai p sebesar 0,054 > 0,05 maka dapat
dikatakan tidak ada perbedaan rata-rata nilai
yang diperoleh stakeholder internal dengan
stakeholder eksternal tentang tingkat
akuntabilitas secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil uji statistik tentang
tingkat akuntabilitas secara keseluruhan
memberikan arti bahwa antara stakeholder
internal dan eksternal terdapat kesamaan
persepsi tentang tingkat akuntabilitas  secara
keseluruhan, hal ini bisa disebabkan karena
secara keseluruhan  pengelolaan  keuangan
sekolah telah  dilakukan dengan penuh tang-
gung jawab

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian
dan pembahasanyang dilakukan  dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
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1. Bahwa antara stakeholder internal dan
stakeholder eksternal terdapat persepsi
yang berbeda terhadap transparansi penge-
lolaan keuangan sekolah pada Sekolah
Menengah Atas Kecamatan Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah.

2. Bahwa antara stakeholder internal dan
stakeholder eksternal  terdapat persepsi
yang berbeda terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan sekolah pada
Sekolah Menengah Atas Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah

3. Penyebab adanya perbedaan persepsi
antara stakeholder internal dan stake-
holder eksternal terhadap pengelolaan
keuangan sekolah adalah bahwa stake-
holder internal sudah terlibat sejak
sekolah membuat perencanaan, melak-
sanakan anggaran dan pembuatan laporan
keuangannya, sedangkan stakeholder
ekternal tidak terlibat sebagaimana
stakeholder internal.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah di bahas, maka
terdapat  implikasi  yang harus dilakukan oleh
pihak sekolah dalam upaya meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan sekolah.

Adapun bentuk implikasi itu adalah
bahwa sekolah di  dalam menyusunAnggaran
Pendapatan  dan BelanjaSekolah (APBS) yaitu
mulaiperencanaan, pelaksanaan anggaran dan
menyusun pelaporan pertanggungjawaban
keuangan sekolah harus dilaksanakan secara
transparan dan akuntabel dengan melibatkan
stakeholder.

Hal ini bisa dilakukan dengan melibat-
kan stakeholder internal sekolah dalam
penyusunan perencanaan, melaksanakan
anggaran sesuai perencanaan dan membuat
pertanggungjawaban   sesuai dengan kegaitan
yang dilaksanakan dengan disertaibukti-bukti
kuitansi yang sah. Selanjutnya sekolah
memberikan laporan kepada publik secara
periodik tentang pengelolaan keuangan
sekolahsehinggapublikbisamemberikanfungsi
kontrolnya apabila ada penyimpangan dalam
melakukan pengelolaan keuangan sekolah.
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